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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
5ης/

60/2020

από το πρακτικό της
29.04.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 3ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης
1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 3454/25.04.2020
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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
8.
Κασίδας Ιωάννης
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Σωτηρίου Βασίλειος
23.
24.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
25.
26.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27.
Αλεξανδρίδου Βασιλική

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Κατσιάβας Αστέριος
Καφετσιούλης Απόστολος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ομολίου Γεώργιος Ταπατάς.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 16:00.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης
1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας Πέτρος Μπαρμπέρης
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 95 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ-53 Α΄/11-3-20): «4. α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι μελέτες έργων και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών των δήμων συντάσσονται και θεωρούνται από την
τεχνική υπηρεσία τους.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 16/2020 μελέτη του έργου:
«Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με το
Φ.Π.Α.
Η μελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων και σαθρών ξύλινων
κουφωμάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς, τον χρωματισμό των αιθουσών και την τοποθέτηση μονωτικού
υλικού (υγρομόνωση και θερμομόνωση) στη σκεπή, καθώς και την ανάπλαση του προαύλιου χώρου.
Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί Δωρεά του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική
αγωγή, με βάση την από 12.02.2020 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του, με την οποία εγκρίθηκε
η χρηματοδότηση της βελτίωσης των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου του 1ου
Νηπιαγωγείου Αγιάς και η χορήγηση στο Δήμο Αγιάς του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00)
κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Με την υπ’ αριθ. 37/2020 (ΑΔΑ: Ρ96ΑΩ6Ι-ΕΛ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς
έγινε αποδεκτή η δωρεά του Ιδρύματος, ύψους 50.000,00€, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες
αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς».
Με την υπ’ αριθ. 54/2020 (ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
Έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και της 2ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2020, το έργο εντάχθηκε στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, με την εγγραφή
της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.15.7331.01 και περιλήφθηκε στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020.
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, παρ. 1 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, παρ. 1 του Ν. 3852/2010,
3. το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,
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4. την με αριθμό 16/2020 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
5. το άρθρο 209, παρ. 4α και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06,
6. το γεγονός ότι το εν λόγω έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2020,
Εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την υπ’ αριθμ. 16/2020 μελέτη του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. Αγιάς»,
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. 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 λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- 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)»,
- την υπ’ αριθ. 37/2020 (ΑΔΑ: Ρ96ΑΩ6Ι-ΕΛ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς,
με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Βασιλείου Γ. Μελά», ύψους 50.000,00€, για την εκτέλεση του
έργου: “Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς”»,
- την με αριθμό 16/2020 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Εγκρίνουμε:
1. Την υπ’ αριθ. 16/2020 μελέτη του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. Αγιάς»,
συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ με το Φ.Π.Α, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
2. Την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δ. 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.
Καταψήφισαν οι: Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής) και Ευσταθίου Ηλίας, δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Δώτιο Πεδίο».
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

