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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 13.12.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  14186 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

253/2021 
από το πρακτικό της 28ης / 13.12.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 13.12.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13968/09.12.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 09.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ’  αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ: 

Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης. 

 

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

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος 2. Αναστασίου Ιωάννης1, αναπληρωματικό μέλος 

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

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος  που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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. 75414/03.12.2021 (ΦΕΚ 5673/04.12.2021 τεύχος Β’).  
 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A923%CE%A6%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%A49
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A923%CE%A6%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%A49
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει 

να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 

1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». Δεδομένου ότι είμαστε στο τέλος του έτους και οι αποφάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου 

Δημοσίων ΄Έργων για την έγκριση των ΑΠΕ λήφθηκαν σήμερα, κρίνεται σκόπιμη η συζήτηση του θέματος 

προκειμένου στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

ομαλή και απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών του έργου, καθώς και την ομαλή ροή της χρηματοδότησης 

του, για την αποκατάσταση των βλαβών και την αποφυγή κινδύνου για παύση εργασιών του αναδόχου λόγω 

μη συνέχισης της χρηματοδότησης μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη λήψη απόφασης με θέμα: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ”», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  

 

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 722.000,00 € 

2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 452.251,77 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

3. Προϋπολογισμός Παρόντα 2ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση: 516.306,23 €  

4. Υπερσυμβατικές εργασίες: 187.967,95 € 

5. Ποσοστό Έκπτωσης: 37,36 %  

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την 

οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 με 

τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: 

«Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», ποσού 722.000,00€, με τελικό δικαιούχο 

τον Δήμο Αγιάς. 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  

 

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και οι λοιπές 

διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

Ο παρόν Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραπάνω Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων 

και των επί έλασσον δαπανών, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την 

ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 

 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Με την υπ’ αριθ. 73/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη για την 

κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» που συντάχθηκε από 

το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 722.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 844/2-04-

2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 

17/11/2017», για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς», ποσού 722.000,00€, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. Περαιτέρω καθορίστηκε  ως τρόπος 

εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

Με βάση την υπ’ αριθ. 60/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου για την κατασκευή του έργου και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας.  

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω 

έργου και σύμφωνα με: α) την υπ’ αριθ. 112/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί Κατακύρωσης του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 

του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» κατόπιν έγκρισης της παράτασης 
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ισχύος των προσφορών, β) την από 29-09-2020 σύμβαση μεταξύ της ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ και του Δήμου Αγιάς 

(λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007391364 2020-09-29). 

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 364.719,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 452.251,77 € (με Φ.Π.Α. 

24%), το οποίο αναλύεται σε 268.487,50 € για εργασίες, 48.327,75€ για ΓΕ & ΟΕ, 47.522,29€ για 

απρόβλεπτα, 381,63€ για αναθεώρηση και 87.532,60€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε 

χρονικό διάστημα εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

δηλαδή μέχρι 27/03/2021. 

Ο ανάδοχος με την από 18-03-2021 αίτησή του ζήτησε τη χορήγηση της 1ης παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι έξι (126) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 

31/07/2021, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 64/2021 (ΑΔΑ: Ψ36ΦΩ6Ι-Α48) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 158/2021 (ΑΔΑ: ΡΚΓΙΩ6Ι-ΗΜΖ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εξήντα μία 

(61) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/09/2021 και με την υπ΄ αριθ. 226/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν 

ογδόντα μία (181) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 30/03/2022. 

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών της αγροτικής οδοποιίας καθώς και η 

διαρκής συντήρηση και βελτίωσή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται ομαλά η πρόσβαση προς τις 

αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής. 

 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε.- 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης 

 

Ο παρών 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συντάχθηκε από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον 

αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να 

συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας των 

καταστροφών που προκάλεσε η θεομηνία σε ήδη κατασκευασμένα και παραληφθέντα τμήματα του έργου 

και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή 

λειτουργία του έργου.  

 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις από τις 8.10.2021 ως τις 

11.10.2021 στην περιοχή του Δήμου Αγιάς εκτεταμένη φθορά από τις μεγάλες ποσότητες συγκέντρωσης 

νερού στους αγροτικούς δρόμους που είχαν αποκατασταθεί και στους οποίους το οδόστρωμα έχει υποστεί 

εκ νέου διάβρωση ενώ σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί πλήρως ο δρόμος. Επίσης έχουν δημιουργηθεί 

υποσκαφές και ρηγματώσεις σε πολλά τμήματα και ο δρόμος έχει καταστεί σχεδόν απροσπέλαστος. 

Επιπλέον, οι χάνδακες που δημιουργήθηκαν παραπλεύρως των δρόμων για την απορροή των 

όμβριων υδάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητικά η προστασία του οδοστρώματος έχουν 

πληρωθεί με φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες λάσπης με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσου καθαρισμού 

και μόρφωση οι εν λόγω τάφροι.  

Επίσης οι καταρρακτώδεις βροχές με μεγάλο ύψος βροχής δημιούργησαν πρωτοφανείς υποχω-

ρήσεις ερεισμάτων και πρανών με συνέπεια την κατάληψη και την μείωση του πλάτους των δρόμων που 

είναι επικύνδυνα για την ομαλή και ασφαλή πρόσβαση προς τις καλλιέργειες.  

Σημειώνεται, δε, ότι κατά την επί τόπου αυτοψία υπήρχε συνεχής ροή νερού σε πολλά σημεία 

παρόλο που η τελευταία βροχόπτωση ήταν πριν από 3 ημέρες.. Οι ζημιές στο έργο οφείλονται αποκλειστικά 

και μόνο σε ανωτέρα βία και συγκεκριμένα στις μεγάλες ποσότητες νερού που κατέκλισαν την περιοχή.  

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η από 15-10-2021 Έκθεση Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία 

του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 11511/20.10.2021 απόφαση της 

Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς. 

 

Η συνολική δαπάνη της θεομηνίας ανέρχεται στο ποσό των 151.587,06 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

Οι ποσότητες εργασιών που ενσωματώνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβασης δεν 

περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην συναφθείσα σύμβαση, αλλά κατέστησαν αναγκαίες, 

λόγω ανωτέρας βίας που αποτελεί η θεομηνία από τις 8.10.2021 ως τις 11.10.2021 στην περιοχή του Δήμου 

Αγιάς 
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Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών για την 

αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία και είναι οι παρακάτω: 

1. Υπήρξαν εκτεταμένες καταπτώσεις στη Δ.Ε. Μελιβοίας, στη Δ.Ε. Ευρυμενών, στη Δ.Ε. Αγιάς και 

στη Δ.Ε. Αγιάς 

2. Οι τριγωνικές τάφροι στη Δ.Ε. Μελιβοίας, στη Δ.Ε. Ευρυμενών, στη Δ.Ε. Αγιάς και στη Δ.Ε. Αγιάς 

χρειάζονται επαναδιαμόρφωση σε μεγάλο μέρος 

3. Η διάστρωση που έγινε με αμμοχάλικα σε διάφορα τμήματα του έργου στη Δ.Ε. Μελιβοίας, στη 

Δ.Ε. Ευρυμενών, στη Δ.Ε. Αγιάς και στη Δ.Ε. Αγιάς καταστράφηκε και χρειάζεται εκ νέου εργασίες. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν και οδηγούν στο ανωτέρω ποσό (βάσει τιμών συμβατικών) 

είναι οι εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Άρση καταπτώσεων Α1 12.829,30 4,24 54.396,23 

Καθαρισμός τριγωνικής τάφρου Α4 5.240,00 0,65 3.406,00 

Επίστρωση αγροτικών οδών με 

αμμοχαλικώδη υλικά 

Α6 13.985,30 9,24 129.224,1

7 

Ισοπέδωση και μόρφωση της 

επιφάνειας του καταστρώματος της 

οδού 

Α7 136.980,00 0,10 13.698,00 

Α. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 200.724,40 

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 36% 72.260,79 

ΣΥΝΟΛΟ [Α] 128.463,61 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ/ΕΟ 23.123,45 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β)  151.587,06 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 22738,06 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ) (Γ) 174.325,13 

 

 

Οι επί πλέον εργασίες:  

• δεν αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο και οι αυξήσεις που παρουσιάζονται οφείλονται στην ανάγκη 

της αποκατάστασης των ζημιών λόγω ανωτέρας βίας και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 

• δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 

2004/18) της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη, ενώ  δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου 

• για την κάλυψη της δαπάνης αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων για την αποκατάσταση των 

ζημιών του έργου θα γίνει  χρήση της συμπληρωματικής σύμβασης 

 

Επί έλασσον εργασίες δεν υπάρχουν. 

 

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 κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να 

επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.  
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Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τον ανάδοχο, κρίθηκε απαραίτητη να υλοποιηθεί από τον 

ίδιο ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) καθότι οφείλεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι πραγµατικά 

γεγονότα, τα οποία δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύµβασης, αφ’ ενός δεν μπορούν να 

διαχωρίσουν από την αρχική σύμβαση του έργου χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και αφ’ 

ετέρου εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και εύρυθμη συνέχιση της αρχικής σύμβασης.  

Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις του άρθρου  132 παρ. 1 περ. γ ορίζεται ότι: «Οι συμβάσεις και οι 

συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις:…. 

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από 

μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,  

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 

 γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της 

συμφωνίας-πλαίσιο». 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο. 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αρχική Σύμβαση 

 

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

ποσοτήτων - βάσει του 1ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 452.251,77€ με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν επιφέρεται καμία 

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

 

1η Συμπληρωματική Σύμβαση 

Η συνολική δαπάνη βάσει του 2ου ΑΠΕ - ανέρχεται σε 216.163,16 € με το ΦΠΑ, δηλαδή η 

υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 47,80%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής 

σύμβασης του έργου. 

 

Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η υπέρβαση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σωρευτικά σε σχέση 

με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 47,80%, δηλαδή είναι μικρότερη του 50% που είναι το 

ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4415/2016 των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄): 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και επειδή: 

α) Το υπό κατασκευή έργο χρηματοδοτείται χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 844/2-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α. 

2018ΕΠ81700009 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ-ΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ 

Ε-ΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15/11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017», για την υλοποίηση 

του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», ποσού 

722.000,00€, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς. 

 β) με τον 2ο ΑΠΕ διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και  

χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής 

μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου καθώς οι διαφοροποιήσεις των 

ποσοτήτων κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία ώστε να 

επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του 

γ) η αποκατάσταση των ζημιών από ανωτέρω βία διαπιστώθηκε με την από 15-10-2021 Έκθεση 

Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 

πρωτ. 11511/20-10-2021 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς 

δ) για την εκτέλεση των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης, συντρέχουν οι λόγοι των 

διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την σύνταξη 

Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο καθ’ όσον προέκυψαν από συνθήκες που δεν ήταν 
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δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης και δεν μπορούν να διαχωριστούν 

από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας  

ε) η υπέρβαση σωρευτικά της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε σχέση με την αρχική σύμβαση 

είναι μικρότερη του 50% που είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4415/2016 και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 132 παρ. 1 του ν. 

4412/2016,  

στ) την εγκριτική απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγου ΑΠΕ 

 

εισηγούμαστε: 

Α) να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 668.414,93 ευρώ. 

Β) να εγκρίνετε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής 

Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» - βάσει του 2ου ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό 216.163,16 € με το ΦΠΑ, δηλαδή 

η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 47,80%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής 

σύμβασης του έργου. 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ΄ και ζ΄ 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. 94/2020 (ΑΔΑ: 63ΘΕΩ6Ι-Δ9Η)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς”, κατόπιν 

έγκρισης της  παράτασης ισχύος των προσφορών», 

-  την υπ’ αριθμ. 116/2021 (ΑΔΑ: 62ΤΠΩ6Ι-ΠΚΒ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς”», 

-  την με αριθμό πρωτ.  9490/29-09-2020 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου 

Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α) Εγκρίνουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 668.414,93€. 

 

Β) Εγκρίνουμε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Αγροτικής 

Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» - βάσει του 2ου ΑΠΕ – που ανέρχεται σε ποσό 216.163,16€ με το ΦΠΑ, δηλαδή η 

υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 47,80%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής 

σύμβασης του έργου. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 253/2021. 

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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