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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
87/2016
από το πρακτικό της 8ης/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 12ο:

Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 4419/23.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Βατζιάς Αντίγονος1
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος2
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος3
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Κούκας Γεώργιος
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
1
2
3

Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
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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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και
Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 12ο:

Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Γεώργιος Γιάνναρος, αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος για τη Δημοτική
Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 73/2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖΩ6Ι-ΙΞ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής
Κατασκήνωσης» σε μελετητικό γραφείο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου τάξης Α΄, κατηγορίας 10 - Μελετών
Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής
αερολιμένων και κυκλοφοριακές).
Η μελέτη αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης προς τη δημοτική κατασκήνωση Αγ.
Παρασκευής Στομίου, αποσκοπώντας στη διασφάλιση άνετων και ασφαλών μετακινήσεων από και προς τη
θάλασσα και τον οικισμό του Στομίου, για τους κατασκηνωτές, ιδιαίτερα κατά την χρονική περίοδο που
φιλοξενούνται ΑμΕΑ και ηλικιωμένοι. Η προτεινόμενη παρέμβαση θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, στη δημιουργία ευχάριστων συνθηκών διαμονής και στη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της κατασκήνωσης, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης όλο και
περισσότερων επισκεπτών – κατασκηνωτών.
Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκαν η 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016 και η 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, που περιλαμβάνουν
την ένταξη του έργου: «Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ. Κατασκήνωσης», το
οποίο χρηματοδοτείται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου
Αγιάς, ενέκρινε και θεώρησε την μελέτη: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης»,
προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισής
της, με βάση:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
2. Την από 16/5/2016 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης,
3. Τη βεβαίωση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περί επάρκειας της μελέτης και συμμόρφωσης του μελετητή
προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
4. Τα τεύχη της εν λόγω μελέτης.
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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.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 9, παρ. 1,2 και 6 του ΠΔ 171/87,
2. τη μελέτη: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης», για την κατασκευή 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 έργο: «Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ.
Κατασκήνωσης», προβλέπεται στη 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, που
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/06, και εγκρίθηκε με Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς,
Εισηγούμαστε με απόφασή σας:
α) Να εγκρίνετε τη μελέτη: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης» με τα τεύχη
δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου, η οποία συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο, και θεωρήθηκε από
το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου
Αγιάς».
β) Να εγκρίνετε την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ.
Κατασκήνωσης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με
πρόχειρο διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς
και βάσει της σχετικής μελέτης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 του ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 6 του Π.δ.171/87: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 73/2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΖΩ6Ι-ΙΞ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής
Κατασκήνωσης»,
- την εισήγηση του Γεώργιου Γιάνναρου αρμόδιου Δημοτικού Συμβούλου για τη Δημοτική
Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου,
- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Εγκρίνουμε:
Α. Τη μελέτη: «Μελέτη οδού πρόσβασης Δημοτικής Κατασκήνωσης» με τα τεύχη δημοπράτησης για την
κατασκευή του έργου: «Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ. Κατασκήνωσης», η
οποία συντάχθηκε από μελετητικό γραφείο, και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς.
Β. Την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων Δημ.
Κατασκήνωσης», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με
πρόχειρο διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δ.
Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

