
Σελίδα 1 από 3 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 30.01.2023, από 14:00 έως 20:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 1088 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

12/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 30.01.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 10ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 30.01.2023, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

940/24.01.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2023) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας)1 

4. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21.  
22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 24. Γαλλής Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 28. Μπαρμπέρης Πέτρος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχε ο Ιωάννης Πατσαβούρας, Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

                                                 
1 Συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 9Ω3ΔΩ6Ι-ΛΥΚ
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Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα 10ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που 

ανέφερε τα εξής: 

 

Το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» 

εκτελείται από την ανάδοχο εταιρία «SOLIS Α.Ε.», βάσει της υπ’ αριθ. 7525/19-08-2020 σύμβασης 

(ΑΔΑΜ: 20SYMV007253332 2020-09-02), συνολικού ποσού 512.286,06€ με το ΦΠΑ και 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27682/10-04-2019 

(ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV 

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Προγράμματος. 

 

Με την υπ’ αριθ. 233/2022 (ΑΔΑ: ΨΚΤΘΩ6Ι-ΘΞΞ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

συνολικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 512.286,06 €, καθώς και η 1η Συμπληρωματική 

Σύμβαση που ανέρχεται σε ποσό 73.718,40 € με το ΦΠΑ, που συνεπάγεται υπέρβαση της εγκεκριμένης 

δαπάνης σε ποσοστό 14,39%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου. Η 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου υπογράφηκε στις 14/11/2022, 

λαμβάνοντας αρ. πρωτ. 12986 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011593280 2022-11-14). 

 

Ο ανάδοχος με την υπ’ αριθ. 418/13-01-2023 αίτησή του ζήτησε τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής προς 

χρήση τμημάτων του έργου που έχουν αποπερατωθεί και περιλαμβάνουν:  

α) Την εγκατάσταση του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου (ΑΤ  Β.13),  

β) Τον Συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου 5x5 (ΑΤ  Β.24), 

γ) Τους εκτοξευτές άρδευσης του γηπέδου ποδοσφαίρου (ΑΤ  Β.46) και 

δ) Την Μονάδα ελέγχου άρδευσης (ΑΤ  Β.47). 

 

Στην κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016: «Διοικητική 

παραλαβή για χρήση», ορίζεται σχετικά:  

«1. Οποτεδήποτε και πριν από την 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. 

3. Η κατά την παρ. 2 διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του 

έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια 

πρόβλεψη, μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας…». 

 

Με την υπ’ αριθ. 15/2023 Απόφαση Δημάρχου ορίστηκε μέλος της Επιτροπής-εκπρόσωπος του Φορέα 

Συντήρησης ήτοι του Δήμου Αγιάς, για τη διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ» ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος 

Τσιαγκάλης, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η μεριμνά για την κατασκευή, συντήρηση και 

διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι 

άθλησης), με βάση την υπ’ αριθ. 305/2022 (ΑΔΑ: 610ΚΩ6Ι-2Θ5) Απόφαση Δημάρχου. 

 

Εν συνεχεία, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς - που αποτελεί τη Δ/νουσα Υπηρεσία του 

έργου - απέστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το Πρωτόκολλο Διοικητικής παραλαβής για 

χρήση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», που αφορά στα τμήματα του έργου που έχουν αποπερατωθεί στις αθλητικές υποδομές  της 

Αγιάς (γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο 5x5), υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. 

 

Από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-01-2023), με το οποίο μεταβιβάστηκαν 

αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκύπτει ότι πλέον το ΔΣ ασκεί τα 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των συμβάσεων έργων, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας 

ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Περαιτέρω, μεταβιβάστηκε στο ΔΣ η 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για  την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και να εγκρίνει το πρωτόκολλο 

παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, εισηγούμαστε  να εγκρίνετε με 

απόφασή σας το Πρωτόκολλο Διοικητικής παραλαβής των περιγραφόμενων τμημάτων του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»,  που 

έχουν περατωθεί και παραδίδονται για χρήση, όπως συντάχθηκε στις 16-01-2023 και υπογράφηκε από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,   

- στις διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4412/2016 (Α΄147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- την υπ’ αριθ. 15/2023  Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του εκπρόσωπου του Φορέα Συντήρησης, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο Διοικητικής παραλαβής των περιγραφόμενων τμημάτων του έργου: 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ»,  που 

έχουν περατωθεί και παραδίδονται για χρήση, όπως συντάχθηκε στις 16-01-2023 και υπογράφηκε από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 9Ω3ΔΩ6Ι-ΛΥΚ
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