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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 14.12.2020
Αριθμ. πρωτ.: 12582

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

164/2020

14ης/

από το πρακτικό της
14.12.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 3ο :

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί Έγκρισης παραχώρησης της χρήσης της οικίας «Αντωνίου» στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση της Πράξης:
«Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για πολιτιστική χρήση».

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 12480/10.12.2020
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.
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.
Γαλλής Γεώργιος
5.
Γιάνναρος Γεώργιος
6.
Κασίδας Ιωάννης
7.
Κατσιάβας Αστέριος
8.
Καφετσιούλης Απόστολος
9.
Κορδίλας Δημήτριος
10.
Κρανιώτης Ευάγγελος
11.
Μακροβασίλης Βασίλειος
12.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
13.
Μπαρμπέρης Πέτρος
14.
Μπατζιόλας Ζάχος
15.
Μπελιάς Αντώνιος
16.
Ντάγκας Νικόλαος
17.
Ολύμπιος Αθανάσιος
18.
Σκαρκάλης Χρήστος
19.
Σμυρλής Βασίλειος
20.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
22.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
23.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
25. Ευσταθίου Ηλίας
26.
Καλαγιάς Γρηγόριος
27. Σωτηρίου Βασίλειος
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 12:30.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Σωτηρίτσας και Σκλήθρου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο :

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί Έγκρισης παραχώρησης της χρήσης της οικίας «Αντωνίου» στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση της Πράξης:
«Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για πολιτιστική χρήση».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης της «οικίας Αντωνίου» για χρονικό διάστημα 20 ετών, στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με
τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση της Πράξης: «Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για
πολιτιστική χρήση». Σκοπός της εν λόγω παραχώρησης ήταν η εξεύρεση προγράμματος χρηματοδότησης για
την αποκατάσταση και ανάδειξη της «οικίας Αντωνίου» για την επανάχρησή της, η οποία αποτελεί
σημαντικό μέλημα της δημοτικής αρχής, ώστε το σπουδαίο αυτό κτίσμα και μνημείο της νεοκλασικής
αρχιτεκτονικής να προστατευτεί από την φθορά του χρόνου και να αναδειχθούν περισσότερο η ιστορική και
αρχιτεκτονική του αξία.
Στο πλαίσιο της εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων και την αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής
χρηματοδότησης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, ο Δήμος μας
με την υπ’ αριθμ. 18/2018 (ΑΔΑ:ΨΕΛΡΩ6Ι-9Υ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε υποβάλλει
πρόταση στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 7226/1052/Α3/29-12-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 083, Α/Α ΟΠΣ:
2419) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του
Άξονα Προτεραιότητας 03, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Επανάχρηση “οικίας Αντωνίου” και
μετατροπή της σε Δημαρχείο».
Εν συνεχεία, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία μας απέστειλε την με αριθμό πρωτ. 62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση
ένταξης της Πράξης: «Επανάχρηση "Οικίας Αντωνίου" και μετατροπή της σε Δημαρχείο στην Αγιά του
Δήμου Αγιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», με Κωδικό ΟΠΣ 5034925, η οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της με την με αρ. 155/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:
➢ Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την επανάχρηση της «οικίας Αντωνίου», με την με αριθμό πρωτ.
62642/29-09-2020 (ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0) Απόφαση ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
➢ η αποκατάσταση και ανάδειξη της «οικίας Αντωνίου» για την επανάχρησή της προάγει την ανάπτυξη
της περιοχής, καθώς θα αξιοποιηθεί ένα σπουδαίο κτίσμα και μνημείο της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής
που θα αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου,
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εισηγούμαι με απόφασή σας να εγκρίνετε την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6)
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης παραχώρησης της χρήσης της οικίας «Αντωνίου»
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με
τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση της Πράξης: «Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για
πολιτιστική χρήση».
Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην
τοποθέτησή του: «Στο συγκεκριμένο θέμα φαίνεται η προχειρότητα που διακατέχει τον σχεδιασμό σας.
Οφείλατε αυτό το θέμα να το εισάγετε πριν από την προηγούμενη απόφαση, με την οποία αποδεχτήκατε την
χρηματοδότηση για την μετατροπή της οικίας Αντωνίου σε Δημαρχείο. Φοβόμαστε πως αν κάτι πάει στραβά
και τελικά δεν ευδοκιμήσει η μετατροπή της οικίας Αντωνίου σε Δημαρχείο νούμερο 2, τότε έχοντας
σταματήσει και την πιθανότητα πολιτιστικής χρήσης από την περιφέρεια, το συγκεκριμένο κτίριο κα μείνει
ακριβώς όπως είναι τώρα ή μήπως κάποια μελλοντική δημοτική αρχή κα χρειαστεί να επιτρέψει στην Ε.Ε.
χρήματα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του N. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4483/17(Α΄107):
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία,
τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο
Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10: (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της οικίας “Αντωνίου” στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με τίτλο: “Αστική
Αναζωογόνηση”, για την υλοποίηση της Πράξης: “Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για πολιτιστική
χρήση”»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειοψ ηφία
Εγκρίνουμε την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί Έγκρισης παραχώρησης της χρήσης της οικίας «Αντωνίου» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική
Αναζωογόνηση», για την υλοποίηση της Πράξης: «Επανάχρηση οικίας ″Αντωνίου″ για πολιτιστική χρήση».
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 141/2020 (ΑΔΑ: 643ΣΩ6Ι-8Θ6) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
καταψήφισαν:
- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης
(επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κατσιάβας Αστέριος, Καφετσιούλης
Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία,
Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2020.
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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