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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο .-

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων
για το έργο με τίτλο «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο
δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 188/2011
Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη
Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σιμούλης Θωμάς
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με
τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, διότι η παραχώρηση του χώρου που αιτείται ο ανωτέρω αφορά τη
διεξαγωγή εκδήλωσης το ερχόμενο Κυριακή 14/8/2011.
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 4ο .-

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων
για το έργο με τίτλο «Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο
δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 188/2011
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To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο γεωπόνος του Δήμου κος
Παπακώστας Δημήτριος θέτοντας υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
«Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής με το υπαριθμ.117880/2120/10-5-2011 έγγραφο, καλεί τους
δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να
ενταχθούν στο πλαίσιο του μέτρου 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και
εισαγωγή δράσεων πρόληψης» - Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την
αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση
δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις
πυρκαγιές».
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες πράξεων (δημόσια έργα) του μέτρου 226: Για την δράση 1: Εκτέλεση έργων
αντιπυρικής προστασίας όπως προσδιορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου.
Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η υλοποίηση του έργου: «Έργα πρόληψης
δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς», για το
οποίο μπορεί να υποβληθεί σχετική πρόταση ένταξης.
Για την υποβολή της αίτησης - πρότασης ένταξης απαιτείται βεβαίωση
διαχειριστικής επάρκειας, την οποία ο Δήμος μας δεν διαθέτει ή προγραμματική
σύμβαση σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης της πράξης, σύμφωνα με
το άρθρο 10 παρ.13 του Ν.3840/2010.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίζετε σχετικά με:
1. την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του μέτρου 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού
Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» στη Δράση 1: «Βελτίωση των
συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί
καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για το έργο με τίτλο: «Έργα πρόληψης
δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».
2. τη βεβαίωση ότι η ανωτέρω πρόταση δεν έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από
άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγουμένης
προγραμματικής περιόδου.
3. τη βεβαίωση ότι ο Δήμος Αγιάς πριν την ολοκλήρωση του έργου θα έχει
εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή
υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
4. τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου
Λαρισαίων, με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο Λαρισαίων.
5. τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης.
6. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης».





Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
την εισήγηση του γεωπόνου του Δήμου κου Παπακώστα Δημήτριου,
το υπαριθμ.117880/2120/10-5-2011 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Δασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και
τις διατάξεις τις παρ.13 του άρθρου 10 του Ν.3840/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
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1) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του μέτρου 226: «Αποκατάσταση
Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης» στη Δράση 1:
«Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών
και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που
έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» για το έργο με τίτλο:
«Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας του
Δήμου Αγιάς».
2) Βεβαιώνει ότι η ανωτέρω πρόταση δεν έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από
άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγουμένης
προγραμματικής περιόδου.
3) Βεβαιώνει ότι ο Δήμος Αγιάς πριν την ολοκλήρωση του έργου θα έχει
εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή
υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
4) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
Δήμου Λαρισαίων, με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο Λαρισαίων.
5) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης το Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος
αυτής, με αναπληρωτή του το δημοτικό σύμβουλο Λέτσιο Βασίλειο.
6) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 188/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

