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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 10.08.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  9232 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

168/2021 
από το πρακτικό της 17ης / 10.08.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 10.08.2021, ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

9141/06.08.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 06.08.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Κορδίλας Δημήτριος 8. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων)  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 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ 3481/30.07.2021 τεύχος Β').  

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Έγκριση 2ης Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 28/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΖ1Ω6Ι-9ΡΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και με την υπ’ αριθμ. 68/2019 (ΑΔΑ: 

6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο ανοικτός δημόσιος 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Αγροτικής 

Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ», με μέση τεκμαρτή 

έκπτωση 61,64% (ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) και με συνολική 

προσφερόμενη τιμή τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (333.000,59€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 829/18-

06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης της μεταφοράς 

του από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και βάσει της υπ’ αριθ. 

108/2020 (6ΜΠ4Ω6Ι-Μ07) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής της μεταφοράς του έργου: 

«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς», για το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΔΖΡ465ΧΘ7 ΓΝ4) Απόφαση Ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της 

αγροτικής οδοποιίας», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ.  4518/01-06-2020 

σύμβαση (λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV006794886 2020-06-01), συνολικού ποσού  333.000,59€ με το 

ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 25-02-2021. 

 

Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 994/2-02-2021 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν ογδόντα οχτώ (188) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή 

μέχρι 01/09/2021, επικαλούμενος την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τις έντονες δυσκολίες που 

επικράτησαν κατά το 1ο και 2ο lockdown στις συνεργασίες με τους προμηθευτές υλικών, καθώς οι 

επιχειρήσεις είτε έχουν αναστείλει την λειτουργία τους είτε υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα την σημαντική 

καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.  Η 1η Παράταση της συμβατικής Προθεσμίας εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθ. 20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Εν συνεχεία, ο ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 9004/5-08-2021 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 2ης 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές 

ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/03/2022, επικαλούμενος τους εξής λόγους: α) την κατάσταση που επικρατεί στη 

χώρα μας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς πολλές από τις επιχειρήσεις που 

προμηθεύουν υλικά για το έργο υπολειτουργούν και β) την αναγκαιότητα τροποποίησης της αρχικής 

μελέτης του έργου - μετά την επιτόπια εξέταση των συνθηκών στις περιοχές παρέμβασης - και των 

διαδικασιών έγκρισης αυτής, που είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των 

εργασιών. 

 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με την από 05/08/2021 συνταχθείσα εισήγησή της επειδή έκρινε το αίτημα του 

αναδόχου εύλογο και νόμιμο προτείνει να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής 

προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου με 

αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα 181 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι 01/03/2022. 
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Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

«8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 

αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου …… 

……  

10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα 

του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί 

του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών 

από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη 

λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 

οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. 

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. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010 από τις οποίες προκύπτει ότι η 

Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας 

ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν. 4412/2016 (Α' 147),  

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ΄, υποπερίπτωση ii του Ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να 

αποφασίζει για: «ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα 

με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της», 

ε. Την από 05/08/2021 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  

προτείνεται να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο 

ανάδοχος για την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, 

στ. Το γεγονός ότι η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του 

έργου, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, 

 

εισηγούμαστε εγκρίνετε με απόφασή σας την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα μία 

(181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 01/03/2022. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ΄ εδάφιο ii και περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8 και 10 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν 

και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 68/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΜΩΩ6Ι-ΩΜΡ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς με θέμα: Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου: 

«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΙΟΩ6Ι-2ΩΗ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς με θέμα: Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς», 

- την με αριθμ. πρωτ.  4518/01-06-2020 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου 

Αγιάς, συνολικού ποσού  333.000,59€ με το ΦΠΑ, 

- την υπ’ αριθμ. 9004/5-08-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου, 

- την από 05/08/2021 Εισηγητική Έκθεση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία  προτείνεται 

να εγκριθεί η χορήγηση της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας που αιτείται ο ανάδοχος για 

την περάτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 

Δήμου Αγιάς», με αναθεώρηση, κατά εκατόν ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 

01/03/2022. 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
ΑΔΑ: ΨΑΘΦΩ6Ι-Ξ0Λ


		2021-08-16T17:36:14+0300
	Athens




