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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 14.12.2020
Αριθμ. πρωτ.: 12583

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

165/2020

14ης/

από το πρακτικό της
14.12.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 4ο :

Ορισμός μέλους για τη διοικητική παραλαβή έργων με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

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
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Σωτηρίτσας και Σκλήθρου.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 12:30.
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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 4ο :

Ορισμός μέλους για τη διοικητική παραλαβή έργων με Φορέα Υλοποίησης την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το υπ’ αριθ. οικ 830/06-02-2020
έγγραφό της ζήτησε τον ορισμό υπευθύνου για τη διοικητική παραλαβή των κάτωθι αναφερόμενων έργων,
τα οποία υλοποιήθηκαν με σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας
(φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης) και του Δήμου Αγιάς (κύριος του έργου):
➢ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», με βάση την υπ’
αριθ. 17/2018 (ΑΔΑ: ΩΘ1ΓΩ6Ι-ΩΜΧ) απόφαση του Δ.Σ. περί Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης. Το έργο αφορά στο Αθλητικό κέντρο Ανάβρας, όπου εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:
αφαίρεση και επαναπλήρωση επιφανειακού εδαφικού υποστρώματος, κατασκευή αρδευτικού
δικτύου, διαμόρφωση εδαφικών κλίσεων με χρήση Laser, εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά,
εργασίες βελτίωσης της αποστράγγισης των αγωνιστικών χώρων, με τη δημιουργία καναλιών
αποστράγγισης.
➢ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ», με βάση την
υπ’ αριθ. 16/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΞΚΩ6Ι-Υ8Ο) απόφαση του Δ.Σ. περί Έγκριση σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο αφορά στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγιάς, όπου εκτελέστηκαν οι
εξής εργασίες: αποξήλωση και διαχείριση των φύλλων υπερσυμπιεσμένου αμιαντοτσιμέντου για την
πλήρη ανακατασκευή του χώρου των αποδυτηρίων, υδραυλική εγκατάσταση για τη δημιουργία ενός
νέου WC AMEΑ, εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί, εργασίες υγρομόνωσης της μεταλλικής
οροφής.
➢ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ», με βάση την υπ’
αριθ. 71/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΚΧΩ6Ι-50Ψ) απόφαση του Δ.Σ. περί Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης. Το έργο αφορά στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγιάς και σε σχολικά αθλητικά κέντρα Αγιάς
(1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς και Γυμνάσιο Αγιάς), όπου εκτελέστηκαν οι κάτωθι
περιγραφόμενες εργασίες.
Για το Κλειστό Γυμναστήριο Αγιάς: αντικατάσταση της επικάλυψης της οροφής με θερμομονωτικά
πάνελ, πλαγιοκάλυψη με θερμομονωτικά πάνελ, κατασκευή ανοιγμάτων αλουμινίου, εξωτερικοί και
εσωτερικοί χρωματισμοί.
Για τα σχολικά αθλητικά κέντρα Αγιάς: κατασκευή εξωτερικών γηπέδων πετοσφαίρισης και
καλαθοσφαίρισης, επισκευή του υπάρχοντος αθλητικού εξοπλισμού και προμήθεια και εγκατάσταση
νέου όπου απαιτούνταν.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016 «Διοικητική παραλαβή για χρήση»:
«1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν
περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του
επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το
έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν
παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία
κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των
τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. ……..5. Η
διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου».
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να 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 παραπάνω εισηγούμαι με απόφασή σας :
Να ορίσετε τον υπεύθυνο - εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς για τη διοικητική παραλαβή των κάτωθι
αναφερόμενων έργων, τα οποία υλοποιήθηκαν με σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της
Περιφέρειας Θεσσαλίας (φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης) και του Δήμου Αγιάς (κύριος
του έργου):
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
2. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ»,
3. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- 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 169 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- το υπ’ αριθ. οικ 830/06-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Πέτρο Μπαρμπέρη ως υπεύθυνο - εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς για τη
διοικητική παραλαβή των κάτωθι αναφερόμενων έργων, τα οποία υλοποιήθηκαν με
σύναψη
Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης
της πράξης) και του Δήμου Αγιάς (κύριος του έργου):
1. «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ»,
2. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ»,
3. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ».
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

