Σελίδα 1 από 4
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: 7ΓΚΑΩ6Ι-ΥΟΝ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.01.09 08:29:23
EET
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 27.12.2016
Αριθμ. πρωτ.: 12454

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
186/2016
από το πρακτικό της 17ης/ 23.12.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 8ο:

Έγκριση 3ης παράτασης
κειμηλιοφυλακείου».

της

συμβατικής

προθεσμίας

του

έργου:

«Ίδρυση

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 23.12.2016, ώρα 16:00
(4:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12256/19.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Αναστασίου Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Μασούρας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 8ο:

Έγκριση 3ης παράτασης
κειμηλιοφυλακείου».

της

συμβατικής

προθεσμίας

του

έργου:

«Ίδρυση

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, δημοτικός Σύμβουλος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Με την με αριθμό 144/2015 (ΑΔΑ: ΩΙΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
περί έγκρισης του αποτελέσματος των πρακτικών της δημοπρασίας και μετά από διενέργεια δημόσιας
κλήρωσης, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου» στην Εργοληπτική
Επιχείρηση «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ».
Το εν λόγω έργο, με προϋπολογισμό σύμβασης που ανέρχεται σε 68.906,43 € (με το Φ.Π.Α.) είναι
συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»,
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη, με βάση την με αριθμό πρωτ. 20419/0311-2014 Απόφαση Ένταξης της πράξης (με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 179513).
Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 16/11/2015, που ορίζεται ως αρχή
της συμβατικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου. Η συμβατική προθεσμία ορίζεται σε χρονικό
διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου
ορίστηκε η 15/01/2016.
Ο ανάδοχος με την από 13/01/2016 αίτησή του ζήτησε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του
έργου κατά 167 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/06/2016, η οποία και εγκρίθηκε με την με
αριθμό 29/2016 (ΑΔΑ: ΩΣΧΓΩ6Ι-ΠΑ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Ακολούθως ο ανάδοχος με την από 13/06/2016 αίτησή του ζήτησε την 2η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/12/2016, η οποία και εγκρίθηκε
με την με αριθμό 95/2016 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ6Ι-45Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Επισημαίνεται ότι με τη υπ’ αριθ. 5374/22-7-2016 Απόφαση του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και
Τροφίμων το εν λόγω έργο καθορίστηκε ως συνεχιζόμενη πράξη (ανειλημμένη υποχρέωση) του Άξονα 4
του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την από 09/12/2016 αίτησή του ζήτησε την 3η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου κατά 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/04/2017, επικαλούμενος α) τις
χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
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Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» που έχει συνταχθεί από τις 5/01/2016 που δεν
επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου έως σήμερα και β) το γεγονός ότι η καθυστέρηση που προκύπτει
στην πρόοδο του έργου δεν αποτελεί αποκλειστικά υπαιτιότητα του αναδόχου.
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων
Έργων», άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο: «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την
προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.……. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα
υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή»,
β. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ.171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) όπου ορίζεται: «"Προϊσταμένη Αρχή" ή
"Εποπτεύουσα Αρχή" είναι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή των οποίων οι
αρμοδιότητες καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύει»,
γ. Την από 12/12/2016 Εισηγητική Έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται να
εγκριθεί η χορήγηση της 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την
περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
δ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,
Εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση
Κειμηλιοφυλακείου» με αναθεώρηση, κατά 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/04/2017.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα για το ζήτημα των
παρατάσεων. Όλοι αυτοί οι αναφερόμενοι ως γραφειοκρατικοί λόγοι στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά
τεχνικές της κεντρικής διοίκησης στο να μεταφέρουν χρονικά τις πληρωμές. Εμείς διαφωνούμε σ’ αυτήν την
τακτική. Από την άλλη μεριά βέβαια και επειδή δεν είμαστε ενάντια στην εκτέλεση των έργων και πάντα
αναλογιζόμαστε τον κίνδυνο να χαθεί ένα έργο από την μη χορήγηση παράτασης, κρατάμε τη στάση και
ψηφίζουμε «παρών». Με αυτό τον τρόπο δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε τις πρακτικές τις κεντρικής
διοίκησης που αναβάλει και να παρατείνει την εκτέλεση των έργων και την πληρωμή τους, παρακρατώντας τις
χρηματοδοτήσεις. Πρέπει η αντίδραση του δημοτικού συμβουλίου να γίνει διαφορετική. Απ’ ότι φαίνεται όμως
με τους υπάρχοντες συσχετισμούς στα δημοτικά συμβούλια και στην ΠΕΔ αυτές οι τακτικές δεν μπορούν να
αλλάξουν και θα συνεχίσει να μπαίνει το ερώτημα στον λαό για τους ποιους στέλνει να τον εκπροσωπήσουν σ’
αυτούς τους σημαντικούς θεσμούς».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Σουλιώτη,
- τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3669/2008 (A΄ 116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημόσιων έργων»,
- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.δ.171/1987 (Α’ 84),
- την υπ’ αριθμ. 29/2016 (ΑΔΑ: ΩΣΧΓΩ6Ι-ΠΑ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου”»
- την υπ’ αριθμ. 95/2016 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΚΩ6Ι-45Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση
κειμηλιοφυλακείου»,
- την υπ’ αριθμ. 144/2015 (ΑΔΑ: ΩΙΓ1Ω6Ι-ΧΚΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ίδρυση
Κειμηλιοφυλακείου»,
- την με αρ. πρωτ.: 11634/16.11.2015 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου του έργου:
«Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου»,
- την από 09.12.2016 αίτηση του ο αναδόχου για 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,
- την από 12.12.2016 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» δήλωσαν
«παρών»,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνουμε την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ίδρυση Κειμηλιοφυλακείου» με
αναθεώρηση, κατά 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.04.2017, σύμφωνα με την από 12.12.2016
Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Δήλωσαν «παρών» και μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα
(Νίνα) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

