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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

222/2018

από το πρακτικό της 16 / 27.12.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 13ο :

Έγκριση της ενοποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση
Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 17:30 (5:00
μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10620/21.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σκαπέτης Αντώνιος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Ζιούλη Αναστασία
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 27/12/2018 ώρα 21:30.
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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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 13ο :

Έγκριση της ενοποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση
Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 140/2018 (ΑΔΑ: Ω98ΞΩ6Ι-2ΦΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής
οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.
40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τα κάτωθι υποέργα:
1. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
2. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νερομύλων» συνολικού προϋπολογισμού 318.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Για το υποέργο 1 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς η υπ’
αριθ. 20/2018 τροποποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού
318.000,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 139/2018 (ΑΔΑ: 6Β03Ω6Ι-8ΔΓ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. Επιπλέον, για το υποέργο 2 συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς η υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, συνολικού
προϋπολογισμού 550.000,00 € με το Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 134/2017 (ΑΔΑ:
73ΠΒΩ6Ι-ΦΥΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Με την υπ’ αριθ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφαση ένταξης του Υπουργού
Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς» του
Δήμου Αγιάς από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 ευρώ.
Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και των δύο υποέργων, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη
στη σύνταξη της υπ’ αριθ. 39/2018 ενοποιημένης μελέτης για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Δήμου Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «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.)».
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Αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς
και στην Τοπική Κοινότητα Νερομύλων της Δ.Ε. Αγιάς του Δήμου Αγιάς.
Η βελτίωση περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων κεντρικών αγροτικών χωματόδρομων στην
αγροτική περιφέρεια Αγιάς και Νερομύλων. Οι εν λόγω δρόμοι, αποτελούν ήδη διανοιγμένες κεντρικές
αγροτικές οδούς, οι οποίες προτείνεται να βελτιωθούν με την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και
κατά συνέπεια δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου. Βρίσκονται σε εκτός σχεδίου
πόλης περιοχή, συνδέονται με υφιστάμενο συνεχές ασφαλτοστρωμένο δίκτυο και δεν εξυπηρετούν τη
γενική κυκλοφορία, καθώς δεν αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
Η βελτίωση των υποδομών πρόσβασης προς τις αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις της περιοχής αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,
στην ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στην ταχύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα και στην τοπική
αγροτική οικονομία.
➢ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Αγιάς
Η βελτίωση αφορά στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενων κεντρικών αγροτικών χωματόδρομων στην
αγροτική περιφέρεια της Δ.Κ. Αγιάς, συνολικού μήκους 2542+353=2895μ. Το πρώτο τμήμα εκτείνεται από
την Δ.Κ. Αγιάς προς νότο οδηγώντας στην αγροτική περιφέρεια Αγιάς και καταλήγει στο ύψος της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Αγιάς. Το δεύτερο τμήμα ξεκινάει 670 m νοτιοδυτικά του
πέρατος του πρώτου τμήματος – μεσολαβεί ασφαλτοστρωμένο τμήμα οδού - και καταλήγει σε
συμβαλλόμενη αγροτική οδό που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές μονάδες. Τα δύο τμήματα διασχίζουν το κύριο
αγρόκτημα του οικισμού της Αγιάς και πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις σχετικές καλλιέργειες και
κτηνοτροφικές μονάδες.
➢ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Νερομύλων
Η βελτίωση αφορά στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 1200μ περίπου,
στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νερομύλων του Δ. Αγιάς. Η οδός ξεκινάει από τις
πρώτες αγροτικές καλλιέργειες, έξω από τον οικισμό των Νερομύλων, συνδεόμενη με την υπάρχουσα
ασφαλτοστρωμένη οδό και διασχίζει τα κτήματα της περιοχής με κατεύθυνση προς την πόλη της Αγιάς.
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, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010:
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 2 του ΠΔ 171/87,
2. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. την υπ’ αριθ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
4. το άρθρο 209, παρ. 4 και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06,
εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00€ (με το ΦΠΑ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους
που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Θεόδωρου Σουλιώτη, εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και
τον συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «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’ αριθ. 140/2018 (ΑΔΑ: Ω98ΞΩ6Ι-2ΦΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Δράσεις για τη βελτίωση της
αγροτικής οδοποιίας», με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στην Πρόσκληση ΙV του Υπουργείου
Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 40411/2-8-2018 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00€ (με το ΦΠΑ), η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφωνα
Εγκρίνουμε:
1. Την υπ’ αριθμ. 39/2018 ενοποιημένη μελέτη για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Αγιάς», συνολικού ποσού 868.000,00€ (με το ΦΠΑ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
2. Την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους
όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της
σχετικής μελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 222/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

