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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 27-7-2015

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 11ο: Έγκριση της  μελέτης  και  των  τευχών  δημοπράτησης  του έργου:  «Εργασίες  συντήρησης 
κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

Στην Αγιά,  σήμερα  27 Ιουλίου 2015,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  7:00 μ.μ.,  στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 
αριθμό πρωτοκόλλου  7470/23-7-2015  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου  Ιωάννη Αργυρούλη, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία 9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος

Απόντες
23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 
Μόσχος  Θεόδωρος  (Νερομύλων),  Μπατζιόλας  Ζάχος  (Αγιάς),  Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου), 
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
κ.  Ιωάννης  Σπανός,  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Πολεοδομίας  κ.  Βασίλειος  Δεληγιάννης  και  η 
Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

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

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

Θέμα 11ο: Έγκριση της  μελέτης  και  των  τευχών  δημοπράτησης  του έργου:  «Εργασίες  συντήρησης 
κλειστού γυμναστηρίου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε  
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 209 του  Ν. 3463/06, όπου ορίζεται: «Οι μελέτες των έργων και παροχής  
υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005  
(ΦΕΚ  42  Α΄)  των  Δήμων,  των  Κοινοτήτων  και  των  κάθε  είδους  Συνδέσμων  τους  συντάσσονται  και  
θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την  
Τεχνική  Υπηρεσία  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (Τ.Υ.Δ.Κ.),  το  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγιάς  
συνέταξε  την  με  αριθμό  26/2015  μελέτη  του  έργου:  «Εργασίες  επισκευής  &  συντήρησης  του  κλειστού  
Γυμναστηρίου Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 40.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  αποτελεί  η  εκτέλεση  εργασιών  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  του  
Κλειστού  Γυμναστηρίου  του  Δ.  Αγιάς,  που  βρίσκεται  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Αγιάς  επί  της  οδού  
Αναπαύσεως, και γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου Αγιάς, αποτελώντας μια ενιαία  
ενότητα άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων. Με την πάροδο των ετών, από την ανέγερση του κτιρίου μέχρι  
σήμερα, τα ημιδιαφανή φύλλα ISOBELEC τύπου 125/20 που αποτελούν τμήμα της πλαγιοκάλυψης του κτιρίου  
περιμετρικά, έχουν υποστεί ιδιαίτερα εκτεταμένες φθορές και ζημίες από τη διαβρωτική δράση της ηλιακής  
ακτινοβολίας, παρουσιάζουν έντονη αποσύνθεση της μάζας και ρηγματώσεις. Κατά συνέπεια έχουν καταστεί  
πλέον  ακατάλληλα  και  χρήζουν  άμεσης  αντικατάστασης. Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  στο  
πλαίσιο  της  παρούσας  μελέτης  περιλαμβάνουν:  Αποξήλωση  των  πολυκαρμπονικών  φύλλων  της  
πλαγιοκάλυψης  του  κτιρίου  περιμετρικά  και  τοποθέτηση  πετασμάτων  πλαγιοκάλυψης  (πάνελς)  τύπου  
"σάντουιτς", προς αντικατάσταση των σημερινών πολυκαρμπονικών φύλλων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τον ΦΠΑ είναι 40.000,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα  
4  «ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  LEADER»  του  Προγράμματος  Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  
2007-2013. 

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987, άρθρο 2, αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για τα έργα που εκτελούνται στο  
Δήμο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον δε το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον τρόπο εκτέλεσης του  
έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9, παρ.1, 2 και 6 του ΠΔ 171/87.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 9, παρ.1,2 και 6 του ΠΔ 171/87,
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2. την με αριθμό 26/2015 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την  
κείμενη νομοθεσία, 
3. το άρθρο 209, παρ, 4 του Ν. 3463/06, 
4.  το  γεγονός  ότι  το  εν  λόγω  έργο  θα  υποβληθεί  για  χρηματοδότηση  στο  προβλέπεται  στο  Άξονα  4  
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 135/2015 ΑΔΑ: ΩΔΘΧΩ6Ι-56Χ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την με αριθμό 26/2015 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες επισκευής & συντήρησης  
του κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς»,  συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε  
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες επισκευής & συντήρησης του κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς», με  
ανοιχτή δημοπρασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και  
ισχύει μέχρι σήμερα, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς  
και βάσει της σχετικής μελέτης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου, παρ.1,2 και 6 του ΠΔ 171/87,
- τις διατάξεις του 208 του Ν. 3463/06,
- τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ, 4 του Ν. 3463/06,
-  τις διατάξεις του Ν. 3669/08,
- την  με  αριθμό   26/2015  μελέτη  του  έργου:  «Εργασίες  επισκευής  &  συντήρησης  του  κλειστού  

Γυμναστηρίου Αγιάς», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άγιάς, 
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την με αριθμό 26/2015 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες επισκευής & 
συντήρησης του κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς»,  συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με το Φ.Π.Α., 
που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άγιάς.

Β. Εγκρίνει την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο  «Εργασίες  επισκευής  &  συντήρησης  του  κλειστού  
Γυμναστηρίου  Αγιάς»,  με  ανοιχτή  δημοπρασία που  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφαση της η 
Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 136/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης


