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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 27-3-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 12o:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την υποβολή πρότασης στη
χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της
αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της
προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ».

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3732/21-3-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στους 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος1
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.
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Απόντες
22. Βαλάρης Γεώργιος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μπελιάς Αντώνιος
25. Στάθης Νικόλαος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της
συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί πρώτο το
15ο θέμα της συνεδρίασης και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 12o:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την υποβολή πρότασης στη
χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της
αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της
προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
«Με την με αριθμό 287/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η
έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της
αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις
προδιαγραφές ΕΛΟΤ».
Προκειμένου να υποβάλλουμε την εν λόγω πρόταση για την χρηματοδότηση από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και από πόρους της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) απαιτούνται μια σειρά από δικαιολογητικά μεταξύ των
όποιων είναι η σχετική απόφαση του ΔΣ με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των μελών του στην οποία θα αναφέρεται το ποσό, ο σκοπός και το χρηματοδοτικό
σχήμα της επένδυσης.
Όπως έχει ήδη συζητηθεί με την με αριθμ.73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς (ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ6Ι-ΗΨ3) εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού της προμήθειας:
«Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη
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αντικατάσταση των παλαιών Δ.Ε. Μελιβοίας» και με την με αριθμό 87/2013 απόφαση
της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩ6Ι-ΚΥΔ) προχωρήσαμε στην κατακύρωση της προμήθειας
αυτής και στην υλοποίηση της για την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων
φωτισμού στην παραλιακή οδό της ΔΕ Μελιβοίας, με φωτιστικά σώματα νέας
τεχνολογίας, με στόχο το ενεργειακό όφελος δηλ. την εξοικονόμηση ενέργειας και την
μείωση εκπομπών CO2. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο
αποσκοπεί σε βάθος χρόνου στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη δραστική μείωση
των εκπεμπόμενων ποσοτήτων CO2 και υδρογονανθράκων - διότι η φωτορύπανση
συνδέεται άμεσα με τους ρύπους αυτούς- μαζί με την δραστική μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, (η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται άμεση αυξημένη
παραγωγή καυσαερίων και αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου), θα
φωτίσει το περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ,
μειώνοντας τον υπερβολικό τεχνικό φωτισμό που επηρεάζει το οικοσύστημα αλλά και
άμεσα την υγεία, την ψυχολογία και την ασφάλεια των πολιτών.
Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του Τ.Π. & Δ. και της ΕΤΕπ στηρίζει τις δράσεις
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την εκτέλεση τέτοιων έργων με πολύ ευνοϊκούς όρους
δανειοδότησης.
Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την επένδυση αυτή
με το αντίστοιχο χρηματοδοτικό σχήμα:
Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική
συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση
του Δ. Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της
προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ», το οποίο αφορά στην αντικατάσταση
όλων των λαμπτήρων (των φωτιστικών σωμάτων του οδοφωτισμού) του Δ. Αγιάς, με
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με το σκοπό και το χρηματοδοτικό
σχήμα της οριστικής μελέτης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Καψάλης Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Τα
οικονομικά του Δήμου είναι πολύ χάλια και εάν τα χρήματα από τα ληξιπρόθεσμα θα
είναι δάνειο και όχι χρηματοδότηση τότε τα οικονομικά του Δήμου θα γίνουν χειρότερα.
Σας καλώ να αναβάλλεται τη λήψη απόφασης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ. 287/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37) απόφασή του,
- την αρνητική ψήφο του κ. Καψάλη Βασίλειου και δήλωση του κ. Τριανταφύλλου
Αθανάσιου ότι ψηφίζει «Λευκό»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(Με την απόλυτη πλειοψηφία
με ψήφους 18 υπέρ και 2 κατά)
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Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω
της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του
στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ», το οποίο αφορά στην αντικατάσταση όλων των
λαμπτήρων (των φωτιστικών σωμάτων του οδοφωτισμού) του Δήμου Αγιάς, με
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με το σκοπό και το χρηματοδοτικό
σχήμα της οριστικής μελέτης που αποτελούν συνοδευτικό της παρούσας απόφασης.
Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες καθώς και για την
υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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