ΑΔΑ: Β43ΒΩ6Ι-ΙΨΞ
Σελίδα 1 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
187/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 24-9-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» στον Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας» στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με
κωδικό 5, για την χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση
υπολοίπου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή
υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς».

Στην Αγιά σήμερα 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/20-9-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης
22. Αργύρης Νικόλαος
23. Βαλάρης Γεώργιος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη διαμαρτυρίας
με θέμα το κλείσιμο των Δημοσιών Υπηρεσιών στο Δήμο Αγιάς αλλά και την
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,
Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Βιώσιμες Δημόσιες Προμήθειες». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: α) Δήμου Αγιάς,
β) Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακής
Ελληνικής Θερμαλιστικής Εταιρείας - Αν. Ε.Θ. Α.Ε. με σκοπό την εκπόνηση της
μελέτης: «Υδρογεωλογική – Γεωλογική Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου
Κόκκινου Νερού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’
Φάση: Γεωθερμική Μελέτη και Μελέτη Προστασίας». (Εισήγηση: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Μείωση τελών ύδρευσης. (Εισήγηση: Κυριάκος Πατσάς, επικεφαλής
της παράταξης μείζονος μειοψηφίας). Καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος με τη
μορφή του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας κ. Μπελιάς Αντώνιος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη
Γκουντάρα, που για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 1ο :

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» στον Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας» στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με
κωδικό 5, για την χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση
υπολοίπου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή
υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς».
«Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με την υπ’ αριθμ. 5/20-12-2011
πρόσκλησή του προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων για την
υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013 στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» με
Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45-46 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ –
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» για την κατηγορία πράξεων «Αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης – επέκταση και κατασκευή νέων ΕΕΛ – κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης». Η συνολική δημόσια δαπάνη προς διάθεση για ένταξη πράξεων
ανέρχεται σε 27.000.000,00 ευρώ.
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα
προτεραιότητας και ειδικότερα στην προστασία και βελτίωση του δομημένου φυσικού
περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Επισημαίνεται ότι στην παρ. 1.2 της εν λόγω πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Οι
προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονται
σε εγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, για
την υποστήριξή τους ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης
καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη
(π.χ. Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»)».
Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η ένταξη του έργου: «Αντικατάσταση
υπολοίπου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου
αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς» στην εν λόγω πρόσκληση γα την αποπληρωμή του, το οποίο
αποτελεί έργο που εκτελέστηκε στην πόλη της Αγιάς μέσω του Νέου Αναπτυξιακού
Προγράμματος Τοπικής Αυτ/σης «Θησέας» (υπ’ αριθμ. 252/29-01-2009 άδεια
δημοπράτησης) και πληροί απόλυτα τα κριτήρια της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Προκειμένου ο Δήμος Αγιάς να υποβάλλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω
πράξης απαιτείται η έγκριση της υποβολής της πρότασης για την εκτέλεσης της
προτεινόμενης πράξης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας: Την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος
2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 45-46
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» στην
κατηγορία πράξεων: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης – επέκταση και κατασκευή νέων
ΕΕΛ – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης» για την πράξη: «Αντικατάσταση υπολοίπου
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης
Δ.Δ. Αγιάς».





Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών,
την υπ’ αριθμ. 5/20-12-2011 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΕΕΤΑΑ ΑΕ,
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και
την απουσία από την αίθουσα των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Καψάλη
Βασίλειου, Τριανταφύλλου Αθανάσιου και Μαρούδα Ρίζου

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» με Κωδικό Θεματικής
Προτεραιότητας 45-46 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)», στην κατηγορία πράξεων: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης –
επέκταση και κατασκευή νέων ΕΕΛ – κατασκευή δικτύου αποχέτευσης» για την
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χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση υπολοίπου εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης και κατασκευή υπολοίπου δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Αγιάς»
Απουσίαζαν από την αίθουσα οι κ.κ. Καψάλης Βασίλειος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος
και Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

