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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 25.06.2020
Αριθμ. πρωτ.: 5538

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
7ης/

95/2020

από το πρακτικό της
24.06.2020 κεκλεισμένων των θυρών
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 8ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Ανάπλαση της εισόδου
και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».

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 ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
3.
Ευσταθίου Ηλίας
4.
Κασίδας Ιωάννης
5.
Κρανιώτης Ευάγγελος
6.
Μπαρμπέρης Πέτρος
7.
Μπατζιόλας Ζάχος
8.
Μπελιάς Αντώνιος
9.
Ντάγκας Νικόλαος
10.
Σκαρκάλης Χρήστος
11.
Σμυρλής Βασίλειος
12.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
13.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
14.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
15.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
16.
Αγγελάκας Ιωάννης
17. Αναστασίου Ιωάννης
18.
Γαλλής Γεώργιος
19. Γιάνναρος Γεώργιος
20.
Καλαγιάς Γρηγόριος
21. Κατσιάβας Αστέριος
22.
Κορδίλας Δημήτριος
23. Καφετσιούλης Απόστολος
24.
Μακροβασίλης Βασίλειος
25.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
26.
Ολύμπιος Αθανάσιος
27.
Σωτηρίου Βασίλειος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 14:00.

ΑΔΑ: ΨΛΕΩΩ6Ι-ΧΣΨ

Σελίδα 2 από 4

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου Ευάγγελος Λάμπρου.
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

8ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Ανάπλαση της εισόδου
και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 4.α του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «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 21/2020 μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα
Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00€, με το Φ.Π.Α.
Αντικείμενο της υπ’ αριθ. 21/2020 μελέτης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση και ανάπλαση του
αστικού χώρου στον οικισμό της Μελιβοίας. Η εν λόγω μελέτη αποτελεί τμήμα της ευρύτερης μελέτης με
αριθμό 10/2012, που συντάχθηκε το 2012 από το τμήμα ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Λαρισαίων, με τον συνολικό προϋπολογισμό της να ανέρχεται σε 725.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Στη μελέτη περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: α) κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού σε τμήμα της
κεντρικής οδού που διασχίζει το χωριό από την είσοδό του από την Αγιά μέχρι την έξοδο προς τη θάλασσα
και ειδικότερα από τη θέση «Χατζή» μέχρι τη θέση «Νταλά», β) δημιουργία νέας εγκατάστασης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα της κεντρικής οδού που βελτιώνεται και στους ΚΧ, με την τοποθέτηση
παραδοσιακών χυτοσιδηρών ιστών, ύψους 4m περίπου και φωτιστικών σωμάτων LED κορυφής, τύπου
φαναριού, γ) παρεμβάσεις ανάπλασης – ανάδειξης σε δύο κοινόχρηστους χώρους που συναντά ο κεντρικός
δρόμος στην καρδιά του οικισμού και συγκεκριμένα στη θέση «Τρανή Βρύση» και στη θέση «Νταλά»,
στους οποίους δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ανάπλασή τους και την
αρμονική ενσωμάτωσή τους στο γύρω φυσικό και οικιστικό τοπίο (επίστρωση των δαπέδων με
χονδρόπλακες ακανόνιστες και διακοσμητικά στοιχεία από κυβόλιθους γρανίτη, κατασκευές/διαμορφώσεις
από λιθόκτιστα παρτέρια διαφόρων διαστάσεων για φυτεύσεις, λιθόκτιστα παγκάκια με ξύλινες τάβλες,
καθώς και πέτρινων πεζουλιών, φυτεύσεις).
Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 7035/02-12-2019
Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και
συγκεκριμένα στο Μέτρο 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» - Επιλέξιμη δράση 1.1: «Ολοκληρωμένα
έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
«Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020».
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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 21/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00€, με το
Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
4. το άρθρο 209, παρ. 4.α του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.),
εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την με αριθμό 21/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα
Μελιβοίας», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς
και βάσει της σχετικής μελέτης.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
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».
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
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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 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 με αριθμό 21/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00€, με το
Φ.Π.Α., η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειοψ ηφία
Εγκρίνουμε:
1. την με αριθμό 21/2020 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 345.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
2. την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση της εισόδου και κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα
Μελιβοίας», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή
του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»,
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

