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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 22ο .-

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
«Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων».

Αριθμός Απόφασης 44/2011
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
13. Καψάλης Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος
17. Λέτσιος Βασίλειος
19. Μαρούδας Ρίζος
21. Ξαφάρας Χρήστος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
6. Μπελιάς Αντώνιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Ριζούλης Στέφανος
12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βόγιας Δημήτριος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

2. Σκαπέτης Γεώργιος
4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα
(21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Πατσιαβούδης Στέργιος
3. Αλβίζος Δημήτριος
5. Πλατής Βασίλειος
7. Ράντζος Νικόλαος
9. Παπαδημητρίου Νίκος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος
13. Γούλης Δημήτριος
15. Κυριάκου Αθανάσιος
17. Μπελιάς Αθανάσιος
19. Περπερής Ευάγγελος

2. Ριζάκης Δημήτριος
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Χριστοδούλου Βασίλειος
10. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Κοσμάς Νικόλαος
14. Ζιούλη Αναστασία
16. Μπουρντένας Γρηγόριος
18. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δαλακούρας Θεόδωρος
3. Οικονόμου Στέλιος

2. Πραντζίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος.
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Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 22ο .-

Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
«Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων».

Αριθμός Απόφασης 44/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχο της
Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Γιαννουλέα Χριστίνα και είπε τα εξής:
Με την υπ’ αρ. 41/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανατέθηκε στον
Παπαδόπουλο Γρηγόριο, η κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικών
καταστημάτων».
Η
σχετική σύμβαση
υπογράφηκε στις 30/08/2010, διαβιβάσθηκε και
πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 04/10/2010,
οπότε ημερομηνία έναρξης των εργασιών θεωρείται η 04/10/2010. Η συμβατική
προθεσμία είχε οριστεί σε 90 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή η συμβατική προθεσμία
περάτωσης του έργου ήταν η 15 /12/2010.
Ο ανάδοχος με την από 06/12/2010 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου 3 μηνών ήτοι μέχρι την 15η -04-2011 διότι α)επειδή τα
κτίσματα εκμισθώνονται από το Δήμο και αποτελούν επαγγελματικές στέγες που
πρέπει να εκκενωθούν πριν από την έναρξη των εργασιών β)προέκυψε ανάγκη
εκπόνησης στατικής μελέτης για την επιλογή των κατάλληλων διατομών για τον
ξύλινο σκελετό της στέγης και γ) οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες(έντονες
βροχοπτώσεις)που
επικράτησαν στην περιοχή κατά το μήνα Οκτώβριο,
καθυστέρησαν την έναρξη των εργασιών με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.
Έχοντας υπόψη :
1ον Την παραγρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994, σύμφωνα με την οποία παράταση των
προθεσμιών γίνεται μόνο από την Προϊσταμένη αρχή που εν προκειμένω σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αν οι καθυστερήσεις
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου.
2ον Το άρθρο 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/1985, σύμφωνα με το οποίο παράταση της
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν η
καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του
αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
3ον Την από 06-12-2010 Εισηγητική έκθεση της Eπιβλέπουσας Υπηρεσίας με την
οποία προτείνεται η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι
15/04/2011.
4ον Το γεγονός ότι εκκρεμεί για το εν λόγω έργο ο ορισμός επιβλέποντα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου 6 περί «Δήμων-θεμάτων καταργούμενων
ΤΥΔΚ» η οποία αναφέρει ότι είναι απαραίτητος ο ορισμός νέου επιβλέποντα από τον
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού για τα έργα
που βρισκόταν σε εξέλιξη και επιβλεπόταν από την ΤΥΔΚ πριν τις 31-12-2010».
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5ον Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το
συμφέρον του έργου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι, να εγκρίνετε με απόφασή σας την παράταση
της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικών
καταστημάτων», έως την 15-05-2011».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας
 Τις διατάξεις της παραγρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν 2229/1994,
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 Π.Δ.171/1987
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση
στέγης δημοτικών καταστημάτων», έως την 15-05-2011».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

