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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 20.12.2019
Αριθμ. πρωτ.: 13802

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
15ης/

212/2019

από το πρακτικό της
19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο :

Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη: «Ανάπλαση
παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
13404/15.12.2019 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
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος1
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Απόντες
26.
Κατσιάβας Αστέριος
27.
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας
Κασίδας Ιωάννης2
Καφετσιούλης Απόστολος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος
Σμυρλής Βασίλειος

1

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης

2

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 5ο :

Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη: «Ανάπλαση
παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Με την με αριθμ. πρωτ. οικ.26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011, τεύχος Β') Απόφαση της Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνονται οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, οι όροι
και οι διαδικασίες διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με
απονομή βραβείων.
Στην παρ. 2.β.1 του άρθρου 1 της ανωτέρω Απόφασης ορίζεται ότι: «Διαγωνισμός ιδεών είναι ο
διαγωνισμός που έχει ως στόχο τη διερεύνηση και αποσαφήνιση ενός θέματος με σκοπό την επιλογή της
βασικής ιδέας ή τη σύνταξη του προγράμματος του έργου ή την εξεύρεση βάσης για την προκήρυξη
διαγωνισμού προσχεδίων και γενικότερα την ωρίμανση της μελέτης του έργου», ενώ σύμφωνα με την παρ.
γ.1: «Διαγωνισμός ενός σταδίου είναι ο διαγωνισμός ιδεών ή προσχεδίων υλοποίησης που πραγματοποιείται
σε ένα στάδιο».
Στο άρθρο 2, παρ.1 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, που αφορά στην υποχρέωση διενέργειας
διαγωνισμού μελετών αποσαφηνίζεται ότι: «Οι διαγωνισμοί μελετών προκηρύσσονται υποχρεωτικά για
μελέτες ή για σχέδια ιδεών κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου, του δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ.
9 του άρθρου 1, του Ν. 3316/2005. Η υποχρέωση τουλάχιστον για τα σχέδια ιδεών υφίσταται και στις
περιπτώσεις που πρόθεση της διοργανώτριας αρχής είναι η σύνταξη της μελέτης από την ίδια», ενώ στις παρ.
2 και 3 αναλύεται περαιτέρω ποια έργα θεωρούνται ως αξιόλογα τεχνικά έργα.
Ο Δήμος Αγιάς, όπως είναι γνωστό, διαθέτει μια ακτογραμμή περίπου 36 χλμ., όπου γραφικοί όρμοι
εναλλάσσονται με μεγάλες παραλίες, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το πράσινο του Κισσάβου με το
γαλάζιο του Αιγαίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής είναι τα 13 χιλιόμετρα συνεχόμενης
αμμώδους παραλίας, από τη Βελίκα έως τον Αγιόκαμπο.
Στις προοπτικές του Δήμου είναι η εξεύρεση των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων για την
υλοποίηση του έργου της αξιοποίησης και της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου. Για το σκοπό αυτό
είναι αναγκαία η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης
οικονομικών πόρων μέσω Επιχειρησιακών ή Εθνικών Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται δε ότι με βάση 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», ενώ με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 καθορίζονται με σαφήνεια οι
αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
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αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο
του προϋπολογισμού. ……. η) «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.». Στις συμβάσεις του
προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. θ) Αποφασίζει
την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση
των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους
του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ….». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει
για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη σύνταξη της οριστικής
αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς», εισηγούμαι να
εγκρίνετε με απόφαση σας τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου για τη
μελέτη: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.
οικ.26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011, τεύχος Β') Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιάς 2019 Νέα εποχή», είπε
στην τοποθέτησή του: «Δεν το ψηφίζω, παρότι θέλω να γίνει, γιατί δεν με έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν
για το θέμα και για τις δημοσιεύσεις που προηγήθηκαν σχετικά με τη μελέτη και τη διαβούλευση».
Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιάς 2019 Νέα εποχή», είπε
στην τοποθέτησή του: «Αυτό που θέλω να ζητήσω είναι να ενταχθεί σ’ αυτή τη μελέτη και η ανάπλαση της
παραλίας Στομίου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Α’ 42/2005): «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 και 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,
- τις διατάξεις της οικ.26804/16.06.2011 (Β’ 1427) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου για τη μελέτη:
«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ.
οικ.26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011, τεύχος Β') Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης και Τριανταφύλλου Αθανάσιος
δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», για τους λόγους που προαναφέρονται στην
τοποθέτηση του Ιωάννη Αναστασίου.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2019.
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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