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Αριθμός απόφασης
255/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 19ης/ 21-12-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 18ο:

Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Ανάπλασης του
πάρκου στο Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών κατηγορίας 16
(Τοπογραφικές μελέτες)».

Στην Αγιά σήμερα 21/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 (5:00μμ.) στην
αίθουσα «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
17787/17/12/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 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. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καψάλης Βασίλειος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
17. Τσιτσές Δημήτριος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης).
Απόντες
19. Αργύρης Νικόλαος
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Αθανασία Μπαρτζώκα, Σπανός Ιωάννης
και Αλέξιος Μπουζούκης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος
Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, 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 ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού. (Εισήγηση: Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισήγηση:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση επιμήκυνσης χρόνου αποπληρωμής δανειακών συμβάσεων του
Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
Λάρισας (ΦοΔΣΑ). (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής
και τα μέλη της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία», κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος
και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αντιδρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο για τη συνέχιση της
μη ανάρτησης των αποφάσεων του Δημάρχου, που αφορούν τις πληρωμές οφειλών
παρελθόντων ετών, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@υγεια».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αναπληρώτρια προϊστάμενη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Αθανασία Μπαρτζώκα, που εισηγούμενη το 18ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 18ο:

Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Ανάπλασης του
πάρκου στο Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών κατηγορίας 16
(Τοπογραφικές μελέτες)».

«Με την υπ’ αριθμ 198/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Ευρυμενών με καθολικό διάδοχό του το Δήμο Αγιάς εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση
σύνταξης της μελέτης «Ανάπλαση του πάρκου στο Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών
κατηγορίας 16(Τοπογραφικές μελέτες)» στο μελετητή Μπουρντένα Ευθύμιο, κάτοχο
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16 - Τοπογραφικές Μελέτες- και χρηματοδότηση από
ΣΑΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ευρυμενών με καθολικό διάδοχό του το Δήμο Αγιάς με την
υπ’ αριθμ. 99/2010 απόφασή του ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη.
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Κατόπιν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων - Τμήμα ΤΥΔΚ, μας
απέστειλε έγγραφό της για την Οριστική παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση του
πάρκου στο Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών 16(Τοπογραφικές μελέτες)» δεδομένου
ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης, όπως
προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί
«Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005,
2. την υπ’ αριθμ. 159/2615/11-01-2010 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης,
3. την υπ’ αριθμ 99/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Ευρυμενών περί έγκριση της
μελέτης,
4. τη βεβαίωση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης από 30/06/2010,
εισηγούμαι: να εγκρίνετε με απόφασή σας την οριστική παραλαβή της μελέτης
«Ανάπλασης του πάρκου στο Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών κατηγορίας 16
(Τοπογραφικές μελέτες)», η οποία συντάχθηκε από το μελετητή Μπουρντένα
Ευθύμιο».
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών κας Αθανασίας Μπαρτζώκα,
- τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005,
- το σχετικό έγγραφο της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Τμήμα ΤΥΔΚ,
- την βεβαίωση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης και
- την υπ’ αριθμ. 99/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρυμενών περί
έγκριση της μελέτης

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ανάπλασης του πάρκου στο
Κόκκινο Νερό Δ.Ε. Ευρυμενών κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες)», που
συντάχθηκε από το μελετητή Μπουρντένα Ευθύμιο και θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 255/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

