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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο:

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση
αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16901/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
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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 κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο
ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 3ο:

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση
αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου».

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Γιαννουλέα Χριστίνα που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Ο Δήμος Λαρισαίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων) μας
απέστειλε με το με αρ. πρωτ. 115317/9-12-2014 έγγραφό του για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου», εργολαβίας Χατζή
Ελένης (Αρ. Μελέτης 23/2010 (επικαιροποιημένη) - Αρ. Β.Ε.Ε. 194/2010), το οποίο χρηματοδοτείται
από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων του Δ. Λαρισαίων) δια της
επιβλέπουσας κ. Ευμορφίας Ντουλούλη, Πολιτικού Μηχανικού, συνέταξε τον 2ο και τελικό Α.Π.Ε. του
εν λόγω έργου, τον οποίο ο ανάδοχος του έργου αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική
αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να
συμπεριλάβει την αναθεώρηση τιμών των εργασιών κατασκευής του έργου, βάσει των οριστικών
συντελεστών αναθεώρησης.
Το συνολικό ποσό υπερβαίνει το συμβατικό ποσό κατά τη δαπάνη της αναθεώρησης και κατά το ποσό
της αύξησης του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%.
Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης (με βάση τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου) ανέρχεται σε 688,61 ευρώ
και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με το Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 48.746,99 ευρώ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 A΄ / 18.6.2008): «Οι
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων
Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από
τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. ….. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα
πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με
την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον
τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία».
Επιπλέον δε, από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.5 του Π.Δ. 171/1987 προκύπτει ότι «Προϊσταμένη
Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες του οποίου
καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοιν. Κώδικα, όπως ισχύει.
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου», που συνέταξε η αρμόδια
Επιβλέπουσα Υπηρεσία».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Βατζιάς
Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ σε καμιά δεκαριά μέρες κλείνω δώδεκα χρόνια εδώ
μέσα. Στα δώδεκα χρόνια αυτά, επί Δημαρχίας κας Χριστούλα και κου Κουτσαντά, αυτό το θέμα
περνούσε, αν όχι κάθε μήνα, κάθε δεύτερο μήνα. Μπορεί να ‘χει συζητηθεί και σαράντα φορές. Εγώ
δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός είναι ο 2ος ανακεφαλαιωτικός ή ο 100ος. Εδώ είναι και ο Ριζούλης
αν κάνω κάποιο λάθος ας το πει. Εγώ έχω χαθεί μ’ αυτό το έργο. Είναι έργο 100τμ και ασχολούμαστε
δώδεκα χρόνια και δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Το τι χρήμα έχει πέσει και το πόσοι έχουν πληρωθεί απ’
αυτό το έργο δεν ξέρω και εγώ. Αμφιβάλλω αν η υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας μας κα
Μπαρτζώκα γνωρίζει τη γινόταν το 2003 ή το 2007. Δεν ξέρω πως θα γίνει η παραλαβή αυτού του
έργου, αν ήταν να κάνω εγώ την παραλαβή θα έπρεπε να το ελέγξω από το 2003. Κάθε μήνα το είχαμε
στο Συμβούλιο, ήταν από τα Ολυμπιακά έργα 2004, όταν όλοι οι Δήμοι έφτιαξαν γήπεδα και σ’ αυτό το
έργο “έχει χαθεί η μπάλα”. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω “παρών”. Αν θέλετε βέβαια πάρτε πίσω το
θέμα και να έρθει στο επόμενο συμβούλιο και να είναι εδώ υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Τριανταφύλλου
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Και εγώ Πρόεδρε βλέπω μια ανακολουθία. Από τη μια μεριά,
πήραμε απόφαση στην προηγούμενη οικονομική επιτροπή και ορίσαμε δικηγόρο που γνωμοδότησε
επικαλούμενη αρκετούς λόγους να πάμε στα δικαστήρια αυτή τη μηχανικό και να μην την πληρώσουμε.
Από την άλλη τρέχουμε τη διαδικασία με ανακεφαλαιωτικούς πίνακες σαν να μην υπάρχει κανένα
πρόβλημα. Τι από τα δύο συμβαίνει; Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον έχω μπερδευτεί. Αν εσείς έχετε
ξεκαθαρίσει βοηθήστε με. Γιατί μετά από το δημοτικό συμβούλιο θα κληθούμε ν’ αποφασίσουμε στην
οικονομική επιτροπή, γι’ αυτό το έργο, να πάμε δηλαδή αυτή την κυρία στα δικαστήρια. Ευχαριστώ».
Η Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα Χριστίνα είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό που θα ήθελα να πω
αφορά τη διαδικασία. Αυτά τα θέματα τα χειρίζονται οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας που
βρίσκονται καθημερινά στα γραφεί τους. Όποιος είχε ερωτήματα και απορίες θα μπορούσε να
ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες. Πραγματικά για τα θέματα των έργων μπορούν να προκύψουν
απορίες σ’ όλους μας, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το ιστορικό, μπορούν όμως να λυθούν από την
Τεχνική Υπηρεσία. Τώρα για το συγκεκριμένο έργο. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί το 2010, ούτε το
2003, ούτε το 2007 και δεν ξέρω από πότε συζητείται. Οι συμβάσεις είναι στο φάκελό του. Δύο
λογαριασμοί έχουν ήδη πληρωθεί και έμειναν για πληρωμή ακόμα 36.000€. Γι’ αυτές τις 36.000€ έχει
βγάλει διαταγή πληρωμής ο εργολάβος που δεν έκοψε τιμολόγιο για να πληρωθεί όταν έπρεπε. Είναι
ευθύνη του εργολάβου. Αυτό είναι το ιστορικό του έργου».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το ζητήσαμε και από τις
Υπηρεσίες του Δήμου, να πάρουμε όλες τις αποφάσεις των προηγούμενων δημοτικών Αρχών και να τις
έχουμε σε ψηφιακή μορφή για να μπορούμε αν πάσα στιγμή να ανατρέξουμε και να δούμε το ιστορικό
ενός έργου. Εμείς γνωρίσαμε γι’ αυτό το έργο από μια απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του
πρώην Δήμου Αγιάς, την 139/2010, αυτή είναι η τελευταία απόφαση που έχουμε. Μ’ αυτή την απόφαση
ανατέθηκε στον εργολάβο η εκτέλεση του έργου με περάτωση το Μάρτιο του 2011. Αυτά τα τέσσαρα
χρόνια που πέρασαν απ’ το 2010 τι έγινε, γιατί φτάσαμε σήμερα το 2014 να παραλάβουμε το έργο.
Δόθηκαν κρυφές παρατάσεις, κάναμε πράγματα πέρα από τη σύμβαση, κάτι έγινε, δεν μπορεί να μην
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έγινε τίποτα. Η ανησυχία μας είναι ότι αν περάσει κάποιος από το σημείο θα δει ένα απλό έργο και θα
αναρωτηθεί αν στοίχησε τόσα λεφτά. Γι’ αυτό από την αρχή ζητάω ότι όποιος εργολάβος ζητάει
πράγματα από το Δήμο να έρχεται εδώ να δίνει εξηγήσεις. Γιατί αυτή η καθυστέρηση; Θα
καταψηφίσω».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Το τραγελαφικό που συζητάμε, δηλαδή για μια
υπόθεση 10ετίας και παραπάνω, έχει σχέση με το πώς ακριβώς γίνονται και εκτελούνται τα δημόσια
έργα ή οι υποδομές στην πατρίδα μας και γενικότερα στο συγκεκριμένο καπιταλιστικό σύστημα. Από τη
στιγμή που δεν υπάρχει δημόσιος φορέας που να εκτελεί υπ’ ευθύνη του αυτά τα έργα, αυτά τα
τραγελαφικά φαινόμενα έχουμε. Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, νέες προσαυξήσεις, μη παραδόσεις και
πάει λέγοντας. Φυσικά μ’ αυτόν τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας και διαφωνούμε και δεν
μπορούμε να εγκρίνουμε τέτοιους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, αλλά ούτε και τις επιτροπές παραλαβής
τους. Είναι η σαπίλα του συστήματος που αναδύει αυτή την μπόχα και αυτό το γέλιο. Είναι
τραγελαφικό».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης πλειοψηφίας «ΠΑΔηΚ» κ. Σουλιώτης Θεόδωρος
είπε στην τοποθέτησή του: «Περιμένουμε από κάποιους παλιούς συναδέλφους να μη λένε υπερβολές.
Δεν ξοδεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για το έργο αυτό. Απλά είναι ένα έργο που ξεκίνησε από
πολύ παλιά, ο κ. Βατζιάς θα το θυμάται, που σταμάτησε γιατί δεν υπήρξε άλλη χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Ελλάδα 2004». Έτσι έμεινε στον πρώην Δήμος Αγιάς το ποσό του ανακεφαλαιωτικού που
αφορά στη διαφορά από την μετατροπή του ΦΠΑ από το 21% στο 23%, αυτό προκύπτει από την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Περί σαπίλας του συστήματος να συμφωνήσω και εγώ, δεν έχω
καμιά αντίρρηση, αλλά όχι για το συγκεκριμένο έργο. Είναι μέρος της διαδικασίας σύμφωνα με την
οποία και μεις καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα δημόσια ή δημοτικά έργα. Επίσης συμφωνώ με την
προτροπή του κου Καλαγιά ότι θα πρέπει, για τέτοιου είδους ζητήματα και για να μην υπάρχουν
παρανοήσεις και για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους εξ αρχής, θα πρέπει να υπάρχει στη
συνεδρίαση υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να κάνει την εισήγηση η
Αντιδήμαρχος κα Γιαννουλέα που δεν είναι σχετική με το αντικείμενο. Παρουσιαστήκαν απορίες που
δεν θα υπήρχαν καν αν ήταν εδώ η Τεχνική Υπηρεσία».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Ολύμπιος Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Η πρόθεσή μου γι’ αυτό το έργο ήταν να το
ψηφίσω. Όταν βλέπω όμως παλαιούς και έμπειρους συναδέλφους, οι οποίο συνυπήρξαν, να διίστανται
οι απόψεις τους, με συγχωρείται παρά πολύ, μου δημιουργούνται ερωτηματικά. Ο κ. Σουλιώτης, ως
μηχανικός, είχε την ευθιξία να κάνει μια σοβαρή διευκρίνιση. Κακώς βάλλεται αυτή και η κα
Γιαννουλέα. Είναι ένα έργο που έχει πάρα πολλά χρόνια. Εμένα μου μένει η απορία για το πόσο τελικά
κόστισε αυτό το έργο συνολικά. Δεν μπορώ να το ψηφίσω όμως όταν υπάρχει μια τέτοια διάσταση
απόψεων από συναδέλφους που διανύουν τρίτη και τέταρτη θητεία στο δημοτικό συμβούλιο και να
έχουν αμφιβολίες. Πρέπει να δοθεί μια λύση σ’ αυτό. Θα ψηφίσω “παρών”».
Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Ίσως δεν έγιναν κατανοητά αυτά
που είπε ο κ. Σουλιώτης. Σήμερα συζητάμε για ένα έργο, για το οποίο έγινε μελέτη, έχει εκτελεσθεί και
για να καλυφθεί η διαφορά που προέκυψε από την αύξηση στον συντελεστή του ΦΠΑ συντάχθηκε ο 2ος
ανακεφαλαιωτικός πίνακας. Γιατί μπερδεύουμε άλλα πράγματα. Στο επόμενο θέμα, που θα
συζητήσουμε αμέσως μετά, θα συγκροτηθεί και η επιτροπή παραλαβής, που θα ελέγξει αν έγιναν όλα
σωστά και σύμφωνα με τη μελέτη, ώστε να παραληφθεί ή όχι οριστικά το έργο. Είναι απλά τα
πράγματα. Εμείς καλούμαστε να ψηφίσουμε για συγκεκριμένα πράγματα, επί συγκεκριμένης μελέτης
και σύμβασης και όχι για αυτά που προηγήθηκαν με άλλες μελέτες το 2003 ή το 2007».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Αντιδημάρχου Γιαννουλέα Χριστίνας,
- τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 A΄ / 18.6.2008),
- τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 171/1987,
- τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου»,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
- την ψηφοφορία που ακολούθησε,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικού χώρου
Μεταξοχωρίου», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα
Έργων – Υποστήριξης Δήμων, με συνολική εγκριθείσα πίστωση 48.746,99€.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Κασίδας Ιωάννης που καταψήφισαν για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. Επίσης μειοψήφισαν οι κ.κ. Αράπης
Χρήστος Βατζιάς Αντίγονος και Ολύμπιος Αθανάσιος που ψήφισαν «παρών» για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 235/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

