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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

37/2020

από το πρακτικό της 5ης/24.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Βασιλείου Γ. Μελά», ύψους 50.000,00€, για την εκτέλεση του
έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς».
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 24.03.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 2864/20.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010
(Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός
υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
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Θέμα 3 : Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος «Βασιλείου Γ. Μελά», ύψους 50.000,00€, για την εκτέλεση του
έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αγιάς».
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
To 1o Νηπιαγωγείο Αγιάς βρίσκεται επί της οδού Βασιλείου Μελά στην πόλη της Αγιάς, στεγάζεται σε
ένα ιστορικό, διώροφο, λιθόκτιστο κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά
για την προσχολική αγωγή, χρονολογείται προ του 1900 και έχει κατασκευαστεί σε αρχιτεκτονική της
εποχής. Σήμερα φιλοξενεί 31 νήπια, ενώ παράλληλα λειτουργεί και τμήμα ειδικής προσχολικής αγωγής,
ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας. που ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του
Το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή συστάθηκε τον 19ο αιώνα και έκτοτε
παρουσιάζει ένα εξαιρετικά αξιόλογο και πλούσιο έργο χρηματοδοτώντας την ανέγερση, επισκευή και
συντήρηση εκατοντάδων σχολικών κτιρίων (κυρίως νηπιαγωγείων, αλλά και δημοτικών), ενώ ιδιαίτερη
μέριμνα
δίδεται
στη
διάσωση,
αναπαλαίωση
και
ανάδειξη
κτισμάτων
ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής. Παράλληλα με την οικοδομική δραστηριότητα, το Ίδρυμα συνδράμει στην κάλυψη των
καθημερινών αναγκών δεκάδων νηπιαγωγείων σε εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, αναλώσιμο υλικό για
ψυχοκινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, μουσικά όργανα κ.ά.).
Ο ιδρυτής Βασίλειος Γ. Μελάς διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην αγορά οικοπέδου και
στην ανέγερση κτιρίου, του Μεγάρου Μελά, που η εκμετάλλευσή του θα εξασφάλιζε, σύμφωνα με τη
διαθήκη του, τους πόρους για την οικοδόμηση και τη συντήρηση νηπιαγωγείων. Με τη διαθήκη του, είχε
ορίσει την επωνυμία του υπό σύσταση Ιδρύματος ως Νηπιακόν Επιμελητήριον Μελά. Μέχρι το έτος 2007,
το Ίδρυμα λειτουργούσε και ήταν γνωστό με την επωνυμία αυτή. Η σημερινή Διαχειριστική Επιτροπή
επεδίωξε και πέτυχε, με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, την Τροποποίηση της Επωνυμίας του
Ιδρύματος, με γνώμονα την προσήκουσα απότιση τιμής στον Βασίλειο Μελά, παράλληλα δε και τη
διασαφήνιση των σκοπών που επιδιώκει το Ίδρυμα.
Ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Ιδρυτή Βασιλείου Γ. Μελά - από την επίσημη
ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.idryma-mela.gr - παρατίθενται στη συνέχεια: «Ο Βασίλειος Μελάς υπήρξε
γόνος μιας από τις παλαιότερες οικογένειες της Ηπείρου. Γεννήθηκε το 1819 στην Κωνσταντινούπολη και
ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας του εμπόρου - και μέλους της Φιλικής Εταιρείας - Γεωργίου
Μελά και της Ελένης, το γένος Βασιλείου. Η εμπορική συνείδηση του Βασιλείου διαμορφώνεται αφενός στη
Σύρο από τον Ευστράτιο Ράλλη κατά τη δεκαετία του 1830 και αφετέρου στο Ταϊγάνιο της Ρωσίας στην
υπηρεσία των Μαύρων στη δεκαετία του 1840. Περί το 1849 ο Βασίλειος εγκαθίσταται στο Λονδίνο, όπου
μετά το 1854 αυτονομείται από τους Μαύρους, στην επιχείρηση των οποίων εργαζόταν ως διευθυντής. Ο
Βασίλειος εξελίσσεται σε δυναμικό έμπορο του παροικιακού ελληνισμού, ιδρύοντας την εταιρεία των αδελφών
Μελά, που εμπορεύεται σιτηρά, μετάξι και βαμβάκι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, πρωτοεμφανίζεται
στην ελληνική οικονομική σκηνή με επένδυση στα θειωρυχεία της Μήλου. Το 1878, δύο χρόνια μετά τη
διάλυση του οίκου Μελά στο Λονδίνο, επιστρέφει στην Ελλάδα και στρέφεται σε τολμηρές και πρωτοπόρες για
την εποχή επενδύσεις αγοράζοντας μετοχές στα μεταλλεία Λαυρίου, στους σιδηροδρόμους, σε τράπεζες και στο
Αεριόφως Αθηνών. Η επενδυτική του δραστηριότητα επεκτείνεται και στην αγορά ακινήτων στην περιοχή
μεταξύ Καπνικαρέας και Αγίας Ειρήνης. Ο Βασίλειος Μελάς πέθανε σε ηλικία 66 ετών το 1884 στο Παρίσι,
όπου είχε μεταφερθεί για να αντιμετωπίσει μια χρόνια αρρώστια».
Ο Δήμος μας στην προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για τη εκτέλεση μιας σειράς εργασιών και παρεμβάσεων
για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας του 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς και γνωρίζοντας την πολυετή και
ιδιαίτερα αξιόλογη δράση του Ιδρύματος, με την υπ’ αριθ. 224/13-01-2020 Επιστολή του ζήτησε τη
συνδρομή του Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου
Αγιάς», με κύριο μέλημα τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διεξαγωγής των μαθημάτων, την
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και τη διατήρηση και ανάδειξη του λιθόκτιστου διώροφου
κτιρίου που φιλοξενεί τα νήπια, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ιστορικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου.
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Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή για την άμεση
ανταπόκρισή του στο αίτημα του Δήμου Αγιάς και την πολύτιμη βοήθειά του με τη δωρεά ύψους
50.000,00€ για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών επισκευών και συντηρήσεων στο 1ο
Νηπιαγωγείο Αγιάς, που θα συμβάλλουν τα μέγιστα στη θωράκιση του κτιρίου, στην αναβάθμιση των
δομικών του στοιχείων και στην παράδοση ποιοτικών χώρων διδασκαλίας στους μαθητές και τους
διδάσκοντες.
Με την υπ’ αριθ. 8242/04-03-2020 Επιστολή του, το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική
αγωγή μας γνωστοποίησε ότι με την από 12.02.2020 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του,
αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το έργο βελτίωσης κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου του 1ου
Νηπιαγωγείου Αγιάς και για το σκοπό αυτό να χορηγήσει στο Δήμο Αγιάς, το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (€ 50.000,00) κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Συνημμένα δε μας απέστειλε σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού, που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου
Αγιάς και του Ιδρύματος, στο οποίο αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εκτέλεση του έργου που εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Ειδικότερα, στο συμφωνητικό
αναφέρεται:
1. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει από φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (εφεξής ο Ανάδοχος) που θα
αναδειχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που διέπουν τα δημοτικά έργα, και σύμφωνα με α) τις
τεχνικές προδιαγραφές – περιγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται και β) το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
του έργου.
2. Το Ίδρυμα θα καταβάλει στο Δήμο το παραπάνω ποσό για την πληρωμή των εργασιών που θα έχουν
εκτελεσθεί, με την παράδοση, από μέρους του Δήμου, λογαριασμών του Αναδόχου, εγκεκριμένων από
το Δήμο και συνοδευόμενων από πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων
παραστατικών (τιμολογίων κλπ).
3. Η καταβολή του ποσού από το Ίδρυμα, θα γίνει τμηματικά και αντίστοιχα με τα όσα προβλέπονται στο
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει, αντίστοιχα, με
τα όσα προβλέπονται στον παραπάνω Νόμο.
Το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς», που πρόκειται να υλοποιηθεί με τη δωρεά
των 50.000,00€ του Ιδρύματος, περιλαμβάνει - σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την υπ’
αριθ. 224/13-01-2020 επιστολή του Δήμου: αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και σαθρών ξύλινων
κουφωμάτων, τον χρωματισμό των αιθουσών και την τοποθέτηση μονωτικού υλικού (υγρομόνωση και
θερμομόνωση) στη σκεπή, καθώς και την ανάπλαση του προαύλιου χώρου με τη δημιουργία μιας μικρής
παιδικής χαράς με δάπεδο ασφαλείας για την ψυχαγωγία των νηπίων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περίπτωση κα) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», που
αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) ………………
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών». Κατά συνέπεια, με βάση την
κείμενη νομοθεσία η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών.
Κατόπιν, των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας:
Α. Να αποδεχτείτε τη δωρεά, ύψους 50.000,00€, του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική
αγωγή, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς», σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, που επισυνάπτεται στην παρούσα
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Β. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς να προβεί στην υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ
του Δήμου Αγιάς και του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή, καθώς και σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Αγιάς» και τη χρηματοδότησή του μέσω της δωρεάς.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. κα΄ του N.3852/10 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
- την υπ’ αριθ. 224/13-01-2020 επιστολή του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή,
- το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την
προσχολική αγωγή,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Αποδεχόμαστε τη δωρεά, ύψους 50.000,00€, του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική
αγωγή, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου Αγιάς», σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, που επισυνάπτεται στην παρούσα
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς να προβεί στην υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του
Δήμου Αγιάς και του Ιδρύματος Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή, καθώς και σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης 1ου
Νηπιαγωγείου Αγιάς» και τη χρηματοδότησή του μέσω της δωρεάς.
Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

