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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 10009 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

123/2020 
από το πρακτικό της 20ης/05.10.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ 

Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 

(άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9891/01.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα 

με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού 

Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ 

Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 204/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 32/2018 

μελέτη για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ 

Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από τη ΣΑΕ 

872 του ΠΔΕ 2018 για την αποκατάσταση ζημιών του Δ. Αγιάς από τις θεομηνίες των μηνών Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου 2018, βάσει της υπ’ αριθ. 93864/10-9-2018 (ΑΔΑ: 69Ο3465ΧΙ8-ΘΕΕ) Απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Περαιτέρω, με την 204/2018 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε ως 

τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 129/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι 

της διακήρυξης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 10026/05-12-2018. 

 

Με την υπ’ αριθ. 142/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΣΖΩ6Ι-ΡΒΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ’ αριθ. 6/2019 (ΑΔΑ: 

Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο συνοπτικός διαγωνισμός για την 

επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ», με μέση 

έκπτωση πέντε τοις εκατό (5,00 %) και με συνολική προσφερόμενη τιμή πενήντα οκτώ χιλιάδες και 

εννιακόσια ευρώ (58.900,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ.  2728/26-03-2019 

σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV004673846 2019-03-26) συνολικού ποσού 58.900,00€ με το 

ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 25/05/2019.  

 

Εν συνεχεία, με τις υπ’ αριθ. 119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ), 176/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ) και 

69/2020 (ΑΔΑ: ΨΒΥΡΩ6Ι-9ΘΝ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η, η 2η 

και η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των 

κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η 30/09/2020. 

 

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, ο 

1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να 

συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της 

κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.  

 

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών 

όπως: α) της παραγωγής, μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης και συντήρησης σκυροδέματος από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και β) της προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, όσο 

και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο 

τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. 

 

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., αφορούν  στην 

εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους κατά μήκος των τοίχων αντιστήριξης των πρανών και στην 

εγκατάσταση αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος για τη διευθέτηση της 

απορροής των νερών του ρέματος, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η 
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αρτιότητα της κατασκευής και η ασφάλεια του έργου. Για την κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών 

χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχες δαπάνες μόνο από τα απρόβλεπτα. 

 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό 

αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή 

παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να 

θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του. 

 

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση 

ποσοτήτων - βάσει του 1ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 58.900,00 ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν υπάρχει 

μεταβολή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α΄/8-8-16): «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. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και 

στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει 

ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή 

χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του 

αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και 

κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 

ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του 

για επίλυση της διαφοράς». 

 

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. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι: να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων 

Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συνέταξε η αρμόδια 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 58.900,00 ευρώ. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. η του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθμ. 6/2019 (ΑΔΑ: Ψ3Β4Ω6Ι-5Ι5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 

συρματοκιβωτίων - έργων διευθέτησης ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων», 

- την με αριθμό πρωτ.  2728/26-03-2019 σύμβαση του αναδόχου με το Δήμο Αγιάς, 

- τις υπ’ αριθ. 119/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΜΙΩ6Ι-ΖΑΓ), 176/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΦΗΩ6Ι-ΚΛΛ) και 69/2020 

(ΑΔΑ: ΨΒΥΡΩ6Ι-9ΘΝ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η, η 2η 

και η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας, οπότε ως νέα ημερομηνία για την περάτωση των 

κατασκευαστικών εργασιών καθορίστηκε η 30/09/2020 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 

Νέων Εργασιών του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων - έργων Διευθέτησης ρεμάτων ΔΕ Αγιάς 

κατόπιν εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 58.900,00 ευρώ. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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