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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 23.06.2017
Αριθμ. πρωτ.: 5750

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
101/2017
ης
από το πρακτικό της 10 / 22.06.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 10ο :

Έγκριση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου
Κοινότητας Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.06.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4470/18.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Αναστασίου Ιωάννης1
3. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης2
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 3
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σιμούλης Θωμάς
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αγγελακόπουλος Ρίζος
25. Μασούρας Γεώργιος
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2
3

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της συνεδρίασης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου 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: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών
Αλέξανδρος Ντελής.
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 10ο :

Έγκριση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας
Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Θεόδωρος Σουλιώτης, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 873/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-20120», συνολικού προϋπολογισμού
112.320,00 ευρώ με την εξής κατηγοριοποίηση δαπανών: α) Άμεσες Δαπάνες (Α.1.) που ανέρχονται στο
ποσό των 93.600,00 ευρώ και β) Δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40% επί των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών προσωπικού (Β.3.) που ανέρχονται στο ποσό των 18.720,00 ευρώ.
Με την υπ’ αριθ. 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε
η ένταξη της δαπάνης για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Αγιάς για το έτος 2017 στον τρέχοντα
προϋπολογισμό και η κατανομή της σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς εξόδων. Για το σκοπό αυτό
εντάχθηκε στον προϋπολογισμό (4η Αναμόρφωση Π-Υ με Κ.Α.Ε. 02.60.7331.01) και στο Τεχνικό
Πρόγραμμα (3η Τροποποίηση Τ.Π.) του Δήμου η δαπάνη για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση
κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με
το Φ.Π.Α. (24%) που αφορά στην κατηγορία Β.3. των εγκεκριμένων δαπανών.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 9/2017 μελέτη του έργου:
«Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού
12.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 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.)».
Η μελέτη αφορά στο έργο ανακαίνισης και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας Αγιάς. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί το κέντρο κοινότητας εντάσσεται στο κτιριακό
συγκρότημα της «Παλαιάς Κρεαταγοράς» στο κέντρο της Αγιάς, στον οποίο είναι απαραίτητη μια σειρά
κατάλληλων παρεμβάσεων και βελτιώσεων προκειμένου να καταστεί ένας λειτουργικός χώρος για την
εξυπηρέτηση των πολιτών.
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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, 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 με αριθμό 9/2017 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
4. το άρθρο 209, παρ. 4 και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06,
5. το γεγονός ότι το εν λόγω έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο
συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 68/2017
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την υπ’ αριθ. 9/2017 μελέτη του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας
Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς», με
συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με
τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής
μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, καθώς και την έγγραφη
εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- 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»,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου και το γεγονός ότι το έργο: «Βελτίωση κτιριακών
εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς» προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το
οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 και εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.68/2016 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- την με αριθμό 9/2017 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
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Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε:
1. Την υπ’ αριθμ. 9/2017 μελέτη του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας
Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
2. Την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Κοινότητας Αγιάς», με
συνοπτικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016,
με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της
σχετικής μελέτης.
Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

