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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
7ης/

94/2020

από το πρακτικό της
24.06.2020 κεκλεισμένων των θυρών
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 7ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην
Πηγή».

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι., συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών
τακτική σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 5307/20.06.2020
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.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
3.
4.
Κασίδας Ιωάννης
5.
6.
Μπαρμπέρης Πέτρος
7.
8.
Μπελιάς Αντώνιος
9.
10.
Σκαρκάλης Χρήστος
11.
12.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
13.
14.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
15.
Απόντες
16.
Αγγελάκας Ιωάννης
17.
18.
Γαλλής Γεώργιος
19.
20.
Καλαγιάς Γρηγόριος
21.
22.
Κορδίλας Δημήτριος
23.
24.
Μακροβασίλης Βασίλειος
25.
26.
Ολύμπιος Αθανάσιος
27.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Ευσταθίου Ηλίας
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σμυρλής Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος
Αναστασίου Ιωάννης
Γιάνναρος Γεώργιος
Κατσιάβας Αστέριος
Καφετσιούλης Απόστολος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Σωτηρίου Βασίλειος

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου Ευάγγελος Λάμπρου.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 14:00.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα
και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Σοφία Καρανίκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης.
Θέμα

7ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Κινητού Εξοπλισμού διαλογής στην
Πηγή».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «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.)».
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την υπ’ αριθ. 24/2020 μελέτη για την
υπηρεσία;:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
που αποτελεί υποέργο της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ».
Το εν λόγω υποέργο αποσκοπεί στις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή
προκειμένου:
➢ Να αναδείξει τα αναγκαία μέσα και έργα υποδομής που απαιτούνται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να
βελτιωθεί η διαχείριση των απορριμμάτων σε δημοτικό επίπεδο,
➢ Να αναπτύξει νέες δράσεις που θα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των σύμμεικτων
αποβλήτων στην περιοχή, δίνοντας έμφαση στην πηγή,
➢ Να υλοποιήσει δραστηριότητες που θα στοχεύουν άμεσα στην ενεργοποίηση των πολιτών
➢ Να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, απαραίτητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχει στους πολίτες και του δημότες του, στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτεινόμενων ενεργειών, όπως αυτές προτείνονται παραπάνω, αποσκοπεί
στην επίτευξη των εθνικών, γενικών και ειδικών ανά ρεύμα αποβλήτων, στόχων, όπως αυτοί έχουν
καθοριστεί από την ελληνική νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).
Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Τεχνικός Σύμβουλος είναι συμβουλευτικές και αφορούν στην υποστήριξη
του Δήμου στη διαχείριση και έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ του
Φορέα Υλοποίησης και τρίτων (προμηθευτών, μελετητών, λοιπών συμμετεχόντων φορέων κλπ). Οι
υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση και
έλεγχο εφαρμογής της σύμβασης και των λοιπών συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων.
Για τη χρηματοδότηση της πράξης προτείνεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στον άξονα
προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των
πόρων (ΤΣ)» στην πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 4115) του Υπουργείου ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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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 υπ’ αριθ. 24/2020 μελέτη για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
4. το άρθρο 209, παρ. 4 και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06,
Εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την υπ’ αριθ. 24/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αγιάς.
β) την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και
βάσει της σχετικής μελέτης.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ανέφερε τα εξής:
«Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε αντίθετη άποψη για το ζήτημα της διαλογής και της ανακύκλωσης. Επίσης
έχουμε αντίθετη άποψη ως προς τον σχεδιασμό τους, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κενά στο πλαίσιο της
Εθνικής Νομοθεσίας του τι παράγεται τελικά, που διατίθεται και ποιος τα χρεώνεται. Εφόσον λοιπόν αυτές οι
μελέτες έρχονται να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο, το οποίο για μας είναι ενάντια στα συμφέροντα του κόσμου
γιατί και τον χρεώνει και ταυτόχρονα κάποιοι θα θησαυρίζουν, θα καταψηφίσουμε».
Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»,
ανέφερε τα εξής: «Η δημοτική μας παράταξη διατύπωσε εγγράφως τις ενστάσεις της αναφορικά με το χρόνο
και τον τρόπο σύγκλησης της σημερινής συνεδρίασης. Βέβαια δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση εάν επρόκειτο
για μια έκτακτη ανάγκη που θα επέβαλε κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Αφού ιδιαίτερο λόγο δεν
επικαλείστε. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μεσημεριανές ώρες δεν προφέρονται για δημοτικό Συμβούλιο, καθ’ όσον
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κάπου εργάζονται. Καθώς επίσης ότι και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν
ανάγκη του απαραίτητου χρόνου των τριών ημερών με τις εισηγήσεις των θεμάτων στα χέρια τους για να
διαμορφώσουν σωστές θέσεις όπως ο νομοθέτης προβλέπει.
Επειδή παρά την ευγενική μας προσπάθεια για προσφορότερο και σύννομο τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης
δεν καταφέραμε να σας πείσουμε περί αυτού.
Επειδή δεν αποδεχόμαστε την παράτυπη έστω και αλαζονική συμπεριφορά σας, σήμερα θα σας αφήσουμε να
πάρετε μόνοι σας τις αποφάσεις αρνούμενοι τη θετική ψήφο μας ακόμη και για τα αυτονόητα.
Επισημαίνουμε ότι η αρνητική ψήφος δεν έχει να κάνει με την ουσία των θεμάτων αλλά με την πρακτική που
ακολουθείται.
Εκτιμούμε επίσης ότι την πλειοψηφία που σας έδωσαν οι συνδημότες μας και την ενισχυμένη εξουσία που σας
έδωσε η κυβέρνηση με τις τακτικές που ακολουθείτε τις μετατρέπετε σε ενισχυμένη αλαζονεία και ακροβατείτε
με την νομιμότητα».
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Αργυρούλης, ανέφερε τα εξής: «Έχω απαντήσει με
επιστολή μου στον επικεφαλής της παράταξής σας. Η πρόκληση γνωστοποιήθηκε σε όλους τους δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, με SMS μέσω του συστήματος Syzefxis το Σάββατο 20/06, ώρα
22:04, σχετικό αποδεικτικό του οποίου υπάρχει στη διάθεσή σας. Η πρόσκληση ήταν ήδη δημοσιευμένη στην
ιστοσελίδα του Δήμου το Σάββατο 20/6 πριν πάρετε την ειδοποίηση με SMS. Αυτή η διαδικασία τηρείται σε
όλες τις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων μας, χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά από συναίνεσή σας..
Καμία παρέκκλιση από το Νόμο σ’ αυτό. Την πρόσκληση για την τακτική συνεδρίαση την αποστείλαμε την
Κυριακή 21/06, ώρα 10:29 π.μ. με σχετικό email.
Οι εισηγήσεις στάλθηκαν για την ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 21/06, ώρα 10:55 π.μ. ταυτόχρονα με
την πρόσκληση και για την τακτική συνεδρίαση στάλθηκαν τη Δευτέρα 22/06, 6:15 μ.μ., δηλαδή μια
τουλάχιστον ημέρα πριν τη συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού
Συμβουλίου μας. Δεν καταλαβαίνω τους ισχυρισμούς σας, που αναφέρονται στην επιστολή του
επικεφαλής σας, αλλά και προκύπτουν από την τοποθέτησή σας, όσον αφορά τη Νομιμότητα. Όλα έγινα
νόμιμα. Όσο για την ώρα, για την οποία δεν απαιτείται καμιά αιτιολόγηση αφού η συνεδρίαση είναι
τακτική κι όχι κατεπείγουσα, είναι ίσως η δεύτερη φορά που γίνεται συνεδρίαση πρωινή ώρα από το
2011 που συμμετέχω στο δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς. Άλλωστε ως δημοτικοί Σύμβουλοι έχουμε όλοι μας
την υποχρέωση να συμμετέχουμε. Δεν κατανοώ γιατί τόση φασαρία».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- 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 118 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»,
- την με αριθμό 24/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού
23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Εγκρίνουμε:
1. Την υπ’ αριθμ. 24/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 23.560,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
2. Την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και βάσει της σχετικής μελέτης.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
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Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»,
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Καταψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

