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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 20:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.07.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 7014 

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  

111/2020 
από το πρακτικό της 9ης/ 30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα   11ο : Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών της πράξης 

με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαρμπέρης Πέτρος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος  

23. Ευσταθίου Ηλίας 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα   11ο : Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών της πράξης 

με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 51/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΕ4Ω6Ι-59Φ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δ. Αγιάς 

εγκρίθηκε η αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 19221/20-03-2020 (ΑΔΑ: 66Ε546ΜΤΛ6-ΕΜ4) απόφασης 

ένταξης της Πράξης: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

Η εν λόγω πράξη «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς», 

προϋπολογισμού 736.770,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο φορέα το Δήμο Αγιάς 

περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

1. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€. 

2. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 178.732,71€. 

3. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά»  με προεκτίμηση 

αμοιβής 183.271,01€. 

4. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€. 

5. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό» με προεκτίμηση αμοιβής 

46.961,22€. 

6. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€. 

 

Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της εν λόγω πράξης. Το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθ. 6764/23-07-2020 έγγραφό του δηλώνει αδυναμία για την υλοποίηση 

της πράξης, καθώς δεν είναι δυνατή η εκπόνηση των εν λόγω μελετών δεδομένου ότι δεν διατίθεται ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός (υλικό και κατάλληλο λογισμικό) και η απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία 

και εμπειρία από τους υφιστάμενους υπαλλήλους. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι: «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…… Αν η τεχνική υπηρεσία του δήμου αδυνατεί να συντάξει 

τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και 

ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016….»  
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Σύμφωνα, δε, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι: «….. Για την 

εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται προηγούμενη 

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε 

ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο…... Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και 

της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84) δεν θίγονται». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

Α. Να εγκριθεί η εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών σε 

ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της πράξης με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες 

λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 736.770,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με 

δικαιούχο φορέα το Δήμο Αγιάς που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

1. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€. 

2. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 178.732,71€. 

3. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά»  με προεκτίμηση 

αμοιβής 183.271,01€. 

4. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€. 

5. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό» με προεκτίμηση αμοιβής 

46.961,22€. 

6. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€. 

 

Β. Την εκτέλεση των υποέργων της πράξης με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών 

Δήμου Αγιάς», 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. 

 

 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Δεν διαφωνούμε για τις μελέτες και τα έργα. Όμως, όπως προκύπτει από την εισήγηση, η 

Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει τα απαραίτητα μέσα και προσωπικό για τη σύνταξη τέτοιων μελετών. Κι εδώ θα 

πρέπει να μπει η παρατήρηση ότι: θα πρέπει να στελεχωθούν και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα όργανα 

και λογισμικό όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, ώστε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις μελέτες για 

την εκπλήρωση των αναγκών του κόσμου ».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 του Ν.3463/06 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4555/18 (Α΄ 133) : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 51/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΕ4Ω6Ι-59Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 19221/20-03-2020 (ΑΔΑ: 66Ε546ΜΤΛ6-ΕΜ4) απόφασης 

ένταξης της Πράξης: “Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς” στο 

Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”», 

- την παρατήρηση του Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 

Αγιάς», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
Εγκρίνουμε: 

Α. Την εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες 

μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών της πράξης με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών 

υποδομών Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 736.770,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο φορέα 

το Δήμο Αγιάς που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα: 

 

1. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€. 

2. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 178.732,71€. 

3. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά»  με 

προεκτίμηση αμοιβής 183.271,01€. 

4. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€. 

5. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό» με προεκτίμηση 

αμοιβής 46.961,22€. 

6. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€. 

 

Β. Την εκτέλεση των υποέργων της πράξης με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών 

Δήμου Αγιάς», 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. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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