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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Αριθμ.πρωτ.: 7602/28-7-2015
Αριθμό 129/2015

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 27-7-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο:

Έγκριση της μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατασκήνωσης» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 7470/23-7-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης και η
Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
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 προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 4ο:

Έγκριση της μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατασκήνωσης» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπου ορίζεται: «Οι μελέτες των έργων και παροχής
υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και
θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς
συνέταξε την με αριθμό 25/2015 μελέτη του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης»,
συνολικού προϋπολογισμού 9.907,65 € με το Φ.Π.Α.
Η μελέτη αφορά στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγ. Παρασκευής
που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Στομίου του Δήμου Αγιάς, καθώς και στην συντήρηση του δρόμου
πρόσβασης της κατασκήνωσης.
Συγκεκριμένα, στον υπάρχοντα περιβάλλοντα χώρο ο υφιστάμενος ασφαλτοτάπητας έχει κατακερματιστεί από
την διάνοιξη τομών που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης των
εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα η επιφάνειά του να είναι πλέον ακατάλληλη από τις αλλοιώσεις που έχει
υποστεί. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη να τοποθετηθεί νέος ασφαλτοτάπητας για την λειτουργία και την
εξυπηρέτηση της κατασκήνωσης.
Επιπλέον, ο υφιστάμενος δρόμος πρόσβασης της κατασκήνωσης είναι χαλικοστρωμένος και για να
εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση θα υλοποιηθούν εργασίες ασφαλτικής προεπάλειψης.
Στη 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, το οποίο ψηφίστηκε με την με αριθμό 105/2015
(ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται το έργο: «Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης», το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενικά Δ/νση Πρόνοιας.
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, άρθρο 2, αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα έργα που εκτελούνται στο
Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον δε το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9, παρ.1, 2 και 6 του ΠΔ 171/87.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 9, παρ.1,2 και 6 του ΠΔ 171/87,
2. την με αριθμό 25/2015 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,
3. το άρθρο 209, παρ, 4 του Ν. 3463/06,
4. το γεγονός ότι το εν λόγω έργο προβλέπεται στη 3 η τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα του Δήμου, το
οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/06, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την με αριθμό 25/2015 μελέτη του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης»
συνολικού προϋπολογισμού 9.907,65 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Άγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης», με απευθείας
ανάθεση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Ολύμπιος
Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω να προχωρήσει το έργο. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά
από τον κ. Γιάνναρο, τον οποίο πρέπει να βοηθήσει η Τεχνική Υπηρεσία στο έργο του. Θα το ψηφίσω γιατί
είναι έργο πνοής και λύνει μια ταλαιπωρία 40 ετών».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Η απ’ ευθείας ανάθεση δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να
εκτελούνται έργα, όμως λόγω της αναγκαιότητας του έργου θα υπερψηφίσω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν μπορώ να ψηφίσω μελέτη που δεν είδα. Δεν
συναινώ με την απ’ ευθείας ανάθεση. Γι’ αυτούς τους λόγους ψηφίζω "παρών"»
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Ιωάννη Κασίδα είπε στην τοποθέτησή του: «Είμαστε ενάντια στις σ τις απ’ ευθείας αναθέσεις και
καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου, παρ.1,2 και 6 του ΠΔ 171/87,
- τις διατάξεις του 208 του Ν. 3463/06,
- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ, 4 του Ν. 3463/06,
- τις διατάξεις του Ν. 3669/08,
- την με αριθμό 25/2015 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22837/252526/81-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς
Ελλάδας,
- το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμού του
Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
και της 3ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015»,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,
και μετά από συζήτηση
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την με αριθμό 25/2015 μελέτη του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου
Κατασκήνωσης» συνολικού προϋπολογισμού 9.907,65€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Β. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κατασκήνωσης», με
απευθείας ανάθεση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής
μελέτης.
Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και κα Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Ψήφισαν «παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον» κ.κ. Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Μασούρας Γεώργιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

