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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
60/2016
ης
από το πρακτικό της 5 / 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 14ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την
Πράξη «Κατασκευή Κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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 2378/27.03.2016 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. Κούκας Γεώργιος
11. Μάρκου Σωτήριος2
3
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σκαρκάλης Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
1
2
3

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος
(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης
(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής
(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής
και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.
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 14ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς για την
Πράξη «Κατασκευή Κτιρίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς».
Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το υπ. αριθμ ΦΕΚ 99/Α/09-05-20111 περί σύστασης της ΔΕΥΑ Αγιάς.
4. Την με αριθμ. 27/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς, με την οποία αποφασίστηκε
η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η ΔΕΥΑ Αγιάς με το υφιστάμενο προσωπικό του δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί στην υλοποίηση και
εκτέλεση έργων.
- Ο δε Δήμος Αγιάς με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και το
απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα όλο το φάσμα των διαδικασιών και
ενεργειών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την ένταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και παραλαβή
έργων.
εισηγούμαστε:
Α. Να εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για την
Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑ Αγιάς», σύμφωνα με το κάτωθι «Σχέδιο Σύμβασης», που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Β. Να ορίσουμε τους εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς και τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.
Γ. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε τα
εξής: «Σύμφωνα με τους απολογισμούς της ΔΕΥΑΑ το πρόσημο των κερδών της είναι αρνητικό και αυτό το έργο
σίγουρα θα κοστίσει. Δεν είναι θέμα αν θα χαθεί η άδεια, μπορούν να βρεθούν κι άλλοι χώροι στη Σωτηρίτσα,
αλλά κεντρικός τομέας είναι η Αγιά και σ’ αυτή πρέπει να βρεθεί ένα κτίριο για να στεγαστεί η ΔΕΥΑΑ. Το
τρόπος πληρωμής των λογαριασμών γίνεται και ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται στη συγκεκριμένη φάση μια
τέτοια δαπάνη. Εκτός αυτού μπορεί και ο Δήμος να μπει σε κάποια χρηματοδότηση για να φτιάξουμε κάποιες
άλλες υποδομές. Δεν συμφωνώ με την υπογραφή της συγκεκριμένης προγραμματική, διότι θεωρώ σ’ αυτή τη
φάση περιττό αυτό το κτίριο».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου είπε τα εξής: «Δεν συμφωνώ. Δεν μπορεί να είναι άμεση προτεραιότητα η κατασκευή κτιρίου.
Μπορεί η άδεια να αναθεωρηθεί και μήπως πόσα κτίρια δημοτικά έχουν άδεια; Το καταψηφίζω».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς Σιμούλης
είπε τα εξής: «Στην παρούσα φάση η κατασκευή ενός κτιρίου για τη ΔΕΥΑΑ δεν είναι από τα βασικά. Ο Δήμος
έχει πρόβλημα σε απλά πράγματα. Η κατασκευή έχει προϋπολογισμό 165.00€ και νομίζω ότι δεν είναι η
κατάλληλη εποχή για μια τέτοια δαπάνη. Σε διαφορετικές συνθήκες θα το ψήφιζα, αλλά με τις σημερινές θα το
καταψηφίσω».
Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε τα εξής: «Όπου έχουμε δικά μας κτίρια κάνουμε μια
προσπάθεια να τα χρησιμοποιήσουμε και να μαζέψουμε σ’ αυτά τις Υπηρεσίες μας, για να έχουμε όσο γίνεται
λιγότερα ενοίκια. Και επίσης, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, είναι καλό στα πλαίσια αυτά να αξιοποιήσουμε και
κάποια κτίρια του Γηροκομείου τα οποία σήμερα δεν ενοικιάζονται, γιατί η επιχειρηματικότητα δεν βρίσκεται
σε καλό επίπεδο. Έτσι και το Γηροκομείο θα έχει κάποια έσοδα, αφού κι αυτό ουσιαστικά είναι μια δική μας
δραστηριότητα είναι, αλλά και ο Δήμος με τα ελάχιστα έξοδα να μπορεί να στεγασθεί. Ταυτόχρονα γίνονται τα
κτίρια στην παλιά αγορά και έτσι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια μείωση της δαπάνης ενοικίων.
Σήμερα στην Αγιά η ΔΕΥΑ στεγάζεται σ’ ένα ενοικιαζόμενο κτίριο και κάνουμε μια προσπάθεια να μεταφερθεί
στην παλιά αγορά, έτσι ώστε να αποφύγουμε κι αυτή τη δαπάνη.
Η άδεια που έχουμε στα χέρια μας για το κτίριο στη Σωτηρίτσα δεν αναθεωρείται άλλη φορά, είναι η
τελευταία που αναθεωρείται με βάση τον Νόμο και απλά μας δόθηκε μια συγκεκριμένη παράταση. Μια
οικοδομική άδεια δεν έχει σημασία εάν την εκδίδει η δική μας Πολεοδομία ή άλλη, τα έξοδα είναι
συγκεκριμένα και καταβάλλονται κανονικά απ’ όλους. Αφού λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή την άδεια καλό
είναι να τη χρησιμοποιήσουμε.
Ο στόχος μας είναι το κτίριο να περατωθεί τμηματικά και όχι μέσα σε μία χρονιά. Θα δημιουργήσουμε
κάποιους χώρους που τους έχουμε ανάγκη και θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμοι. Μ’ αυτή την τοποθέτησή μου
θα παρακαλούσα το Σώμα να εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης. Άλλωστε αυτή την
ώρα ούτε είμαστε αρμόδιοι, ούτε συζητάμε για το εάν θα γίνει το κτίριο, αυτό είναι θέμα του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ
ήταν ομόφωνη, ψηφίσθηκε δηλαδή και από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας. Με τα δεδομένα που σας
ανέλυσα παρακαλώ από το Σώμα να εγκρίνει ομόφωνα την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ
Αγιάς».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Ολύμπιος είπε τα εξής: «Καταρχάς πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση. Είναι στο χέρι του Σώματος ή
να προχωρήσει την υλοποίηση ή να την αναστείλει. Άρα στην παρούσα φάση και επειδή δεν θέλουμε να χαθεί
μια άδεια που έχει η ΔΕΥΑ, ας υπογραφεί αυτή η προγραμματική σύμβαση. Άλλωστε ο προϋπολογισμός δεν
είναι απαγορευτικός, ειδικά με το μπάτζετ που έχει η ΔΕΥΑ και δεν πρέπει να προκαταλαμβανόμαστε από
κάποια πράγματα, ειδικά και όταν εμπλέκονται και άλλοι οργανισμοί του Δήμου. Εγώ θα το ψηφίσω γιατί
πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και αφού μιλάμε για χωροθέτηση των Υπηρεσιών και μιας και
προχωρήσαμε στην ίδρυση του Λιμενικού Γραφείου, να μας το δώσετε κύριοι συνάδελφοι στο Στόμιο που
έχουμε λειτουργικούς χώρους».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα,
- τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 27/2016 (ΑΔΑ: Ψ73ΗΟΕΚΡ-ΦΥΔ) με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της ΔΕΥΑΑ και του Δήμου Αγιάς για το έργο Κατασκευή κτιρίου ΔΕΥΑ Αγιάς»,
- το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου Γεώργιου Μασούρα,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για
την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑ Αγιάς», που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα
συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα
Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου.
Β. Εγκρίνουμε το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας απόφασης:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
«ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
για την Πράξη
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΑ»

ΑΓΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΊΟΥ ΔΕΥΑΑ»
Στην Αγιά, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Η ΔΕΥΑ Αγιάς που εδρεύει στην Αγιά και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Γκουντάρα Αντώνιο,
Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του
Έργου»
2. Ο Δήμος Αγιάς που εδρεύει στη Αγιά και στην προκείμενη περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο, που θα καλείται στο εξής για λόγους συντομίας «Φορέας
Υλοποίησης»
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική, έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία
και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων”
3. Το υπάριθμ ΦΕΚ 99/Α/09-05-20111 περί σύστασης της ΔΕΥΑ Αγιάς
4. Την αριθμ. 27/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ, με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με το Δήμο Αγιας
5. Την αριθμ. 60/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με την οποία εγκρίνεται
η σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας με την ΔΕΥΑ Αγιάς.
Στο περιεχόμενη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνονται:
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της σύμβασης
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
 Προϋπολογισμός - πόροι χρηματοδότησης του έργου
 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
 Παραδοτέα
 Σύσταση και ρόλος της Κοινής επιτροπής
 Τελικές διατάξεις
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΆΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Τεχνικού προγράμματός του για το έτος 2016 προγραμματίζει την
υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΑ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας «το Έργο».
Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση του κτηρίου της ΔΕΥΑ στην Κάτω Σωτηρίτσα
του Δήμου Αγιάς.
Συγκεκριμένα θα γίνει επέκταση της κάτοψης του υπογείου και ισογείου κατά 65 μ2 περίπου και προσθήκη
ενός ορόφου σε ολόκληρη την κάτοψη του κτηρίου, με εμβαδόν 120 μ2.
Το υπόγειο και το ισόγειο θα κατασκευαστούν σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο της ΔΕΥΑΑ και θα
αποτελούν επέκταση τους. Ο όροφος θα καλύπτει το νέο και το υπάρχων τμήμα και θα έχει ενιαία
λειτουργία.
Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων και του υπογείου θα εξασφαλίζεται με κλιμακοστάσιο.
Τα σώματα πλήρωσης θα είναι τοιχοποιίες μπατικές για το κέλυφος και δρομικές για τα εσωτερικά
χωρίσματα. Τα τοιχεία υπογείου θα έχουν πάχος 25 εκ
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από εξ’ ολοκλήρου από επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα
κατακόρυφα δομικά στοιχεία είναι υποστυλώματα και τοιχεία ενώ τα οριζόντια είναι πλάκες και δοκοί.
Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C20/25 ενώ ο χάλυβας οπλισμών θα είναι κατηγορίας S500.
Πριν την κατασκευή του φέροντος οργανισμού θα διαστρωθεί στρώση καθαριότητας από σκυρόδεμα
εξομάλυνσης κατηγορίας C8/10.
Η επικάλυψη του κτιρίου θα γίνει με ξύλινη στέγη.
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Η κατασκευή της προσθήκης του υπογείου, του ισογείου και του ορόφου προβλέπεται να γίνει με το
υπάρχον κτίριο σε λειτουργία.
Δεδομένου ότι:
 ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία η οποία να μπορεί να
ανταπεξέλθει στη υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης
 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και υπηρεσίες,
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΆΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελούν:
Α. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την εκτέλεση του έργου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και εν γένει
οποιασδήποτε απαιτούμενης ενέργειας για την προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση του κτηρίου της
ΔΕΥΑ στην Κάτω Σωτηρίτσα του Δήμου Αγιάς.
Β. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΑ», από τον
Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΑ» και για τους σκοπούς
της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα Υλοποίησης να εκτελέσει τις παρακάτω
ενέργειες.
(i)
Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
(ii)
Διενέργεια Διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου
(iii)
Επίβλεψη, Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
(iv)
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή) .
(v)
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΆΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
3.1 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 Την Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή και σύνταξη των απαιτούμενων
συνοδευτικών μελετών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης, και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων
και εγκρίσεων) και την Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 Την υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης του έργου με τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 Την παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του
Έργου.
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του
 Να ορίσει δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 9 της παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές
διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας.
 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να παραλαμβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως τα φορολογικά
στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων)
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 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη
λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

3.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση του Έργου,
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς και την αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων.
 Να τηρεί στο φάκελο του έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι
έλεγχοι.
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο
του Έργου.
ΆΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβαση, σύμφωνα με
τις σχετικές μελέτες για το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους,
απολογιστικών, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, είναι 165.000,00 ευρώ
4.2 Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν
το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου
Η χρηματοδότηση του Έργου πραγματοποιείται από πόρους …………… με ΚΑΕ …………………….
ΆΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα
μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης σε πλήρη
λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου.
5.2 Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται από την μελέτη δημοπράτησης και την σχετική διακήρυξη
δημοπρασίας και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
5.3 Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική περιφέρεια της Δ.Ε.
Μελιβοίας και ειδικότερα η ΤΚ Σωτηρίτσας, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή
καταρτίζεται.
ΆΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση ανάθεσης του Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του Έργου, και του Αναδόχου. Στη
σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και ευθύνες του
κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος του
Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα
τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων
Έργων.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα
παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά
παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του του Κυρίου του Έργου.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κυρίο του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του
άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», με έδρα τα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγιάς
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον
αναπληρωτή του
 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον κύριο του έργου, με τον αναπληρωτή του.
.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και
τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια
διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως
έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που
θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει
γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό
αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που
σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα
μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με
τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του,
να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται
με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή
η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική
ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι
του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 4
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης του Κυρίου του Έργου στον Φορέα
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα
Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από
το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του
Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,
ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως
με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων
που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΔΕΥΑ Αγιάς
Ο Πρόεδρος

Για τον Δήμο Αγιάς
Ο Αντιδήμαρχος

Γκουντάρας Αντώνιος

Λέτσιος Βασίλειος

Γ. Ορίζουμε εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον δημοτικό
σύμβουλο Μπάτσικα Βασίλειο και τον δημοτικό σύμβουλο Στέφανο Ριζούλη με αναπληρωτές τους, τους
δημοτικούς συμβούλους Σμυρλή Βασίλειο και Γιάνναρο Γεώργιο.
Δ. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς.
Απουσίασε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γεώργιος Μασούρας.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος
Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Θωμάς Σιμούλης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, για τους
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

