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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1ης/ 13-1-2012 κατεπείγουσας
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο :

Έγκριση υποβολής πρότασης και Σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Περιφέρειας Θεσσαλίας για
το έργο «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας».

Στην Αγιά σήμερα 13/1/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 454/12/1/2012
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Ξαφάρας Χρήστος
18. Πατσάς Κυριάκος
19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Στάθης Νικόλαος
22. Σμυρλής Βασίλειος
23. Συρακούλης Γεώργιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
Απόντες
25. Καλαγιάς Γρηγόριος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και η μηχανικός του Δήμου κα Αθανασία Μπαρτζιώκα.
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Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:
«Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και είναι οι εξής:
Η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα διότι
θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, λόγω της λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προτάσεων, αλλά και της συζήτησή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λάρισας,
την εβδομάδα από 16 έως 20 Ιανουαρίου 2012.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον
της συζήτησης του θέματος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου,
• την υπ’ αριθμ.454/12/1/2012 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του
Δημοτικού Συμβουλίου και
• τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος
και εισέρχεται στη συζήτησή τους.
Θέμα 1ο :

Έγκριση υποβολής πρότασης και Σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Περιφέρειας Θεσσαλίας για
το έργο «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας».
Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:
«Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το
υπ’αριθμ.2791/30-06-2011 έγγραφό της προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών
τελικών δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 –
2013 στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Θεσσαλίας» με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος και την πρόληψη των κινδύνων» για την κατηγορία πράξεων
«Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα».
Η συνολική δημόσια δαπάνη προς διάθεση για ένταξη πράξεων ανέρχεται σε
6.000.000,00€, ενώ καταλυτική ημερομηνία λήξης του 3ου κύκλου αξιολόγησης είναι η
2/02/2012.
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα
προτεραιότητας και ειδικότερα στην προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του θεσσαλικού
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φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων
και στην αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων
και στην πρόληψη αυτών σε οικιστικά κέντρα.
Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η υλοποίηση του έργου: «Προστασία –
Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας», για το οποίο επιθυμούμε να υποβάλουμε
σχετική πρόταση ένταξης.
Για την υποβολή της αίτησης - πρότασης ένταξης απαιτείται βεβαίωση
διαχειριστικής επάρκειας, την οποία ο Δήμος μας δεν διαθέτει ή προγραμματική
σύμβαση σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης της πράξης, σύμφωνα με
το άρθρο 10 παρ.13 του Ν.3840/2010.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας:
1. Την υποβολή πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» με κωδικό θεματικής προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα
για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των κινδύνων» για την
κατηγορία πράξεων «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα» για το
έργο με τίτλο: «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας»,
2. Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής
Χρυσαλλίδας», με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
3. Τον ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης
με τον αναπληρωτή του, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής και
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης».
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και συζήτηση για το θέμα.






Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,
το υπαριθμ.2791/30-6-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας μας,
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και
τις διατάξεις τις παρ.13 του άρθρου 10 του Ν.3840/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο:
«Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής Χρυσαλλίδας» από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013, άξονας
προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας»,
κωδικός προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη των κινδύνων» και κατηγορίας – πράξης:
«Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικιστικά κέντρα».
2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο «Προστασία – Αναβάθμιση περιοχής
Χρυσαλλίδας», με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης το Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος
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αυτής, με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγιάς
Γιαννουλέα Χριστίνα.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

