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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 31-10-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 12
ο
:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς με το 

Υπουργείο Εργασίας για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: «Κατασκευή 

χώρων υγιεινής στην κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων 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. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος   17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σιμούλης Θωμάς 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μπάτσικας Βασίλειος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

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.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος 

(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 5 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο 

Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και 

η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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: 

 

Θέμα 12
ο
:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς με το 

Υπουργείο Εργασίας για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: «Κατασκευή 

χώρων υγιεινής στην κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη  Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 

«Βάσει των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3463-06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας): «Για τη 

μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή 

υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα 

Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ……. μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 

του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού». 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου:  «α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορί-

ζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των 

προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα 

καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης 

ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε 

βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβαση…...  4. Για την 

εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση 

προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας : 

1) την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας: οι 

υπάλληλοι του Δήμου Αγιάς Ντουλούλη Ευμορφία – Πολιτικός Μηχανικός,   Μπαρτζώκα 

Αθανασία – Τοπογράφος Μηχανικός, μπορούν να διατεθούν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 

Εργασίας,  για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται (σύνταξη & επίβλεψη 

μελετών, νομιμοποίηση εγκαταστάσεων κ.α.) για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ» 
2) να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για  τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης». 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 5 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλω απλά να επισημάνω 

ότι οι κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής θα μπουν στον βιολογικό καθαρισμό Στομίου, άρα δεν θα 

έχουμε στεγανό βόθρο, αφού θα υπάρξει δίκτυο που θα μεταφέρει τα λήμματα στην αποχέτευση, όπως 

και του υπόλοιπου οικισμού Στομίου».  

 

Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον», κ. 

Ολύμπιος Αθανάσιος, είπε στην τοποθέτησή του: «Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε σοβαρά αυτό 

το θέμα. Πέρα από τις προθέσεις και τα έγγραφα που τρέχουν, δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί το έργο 

της αποχέτευσης. Ενώ θα κληθούμε όλοι εδώ οι παριστάμενοι το καλοκαίρι να αντιμετωπίσουμε 

προβλήματα που έχουν σχέση με τα λήμματα και με τη θάλασσα, πολύ φοβάμαι ότι σ’ αυτή την 

περίπτωση θα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα από μόνοι μας. 

Σαφώς να γίνουν οι χώροι υγιεινής, σαφώς να βοηθήσουμε το Υπουργείο να απεμπλακεί από κάποιες 

διαδικασίες και να υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε τις υποδομές, αλλά φαντασθείτε τι θα συμβεί 

εάν αύριο - μεθαύριο κληθούμε, να κάνουμε μια αυτοψία και να μας πούνε ότι συμβαίνει αυτό ή το 

άλλο και να μας προτάσσουνε, διότι πάντα υπάρχουν καλοθελητές, το πρόβλημα το οποίο ενδεχόμενα 

θα προκύψει στην Αγία Παρασκευή. Θέλω να πω δηλαδή, κι εξ όσων γνωρίζω, για λειτουργήσουν 

λήμματα θα πρέπει να είναι σαράντα μέτρα από την ακτή και εμείς είμαστε κάτω απ’ το όριο των 

δεκαπέντε. Θα διατηρήσω τις επιφυλάξεις μου και θα καταψηφίσω». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον», κ.κ. Σιμούλης Θωμάς και Μπεϊνάς Αντώνιος υπερψηφίζουν μετά και την 

επισήμανση του Δημάρχου ότι οι κατασκηνώσεις Αγίας Παρασκευής εντάσσονται στο έργο του 

βιολογικού καθαρισμού Στομίου.  

 

Ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον», κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αράπης Χρήστος, Αναστασίου Ιωάννης, Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος ψήφισαν «παρών». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), 

- το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού Συμβούλου κου Αθανάσιου Ολύμπιου, 

- το γεγονός ότι οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αράπης Χρήστος, Αναστασίου 

Ιωάννης, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος ψήφισαν 

«παρών», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της 

οποίας: οι υπάλληλοι του Δήμου Αγιάς Ντουλούλη Ευμορφία – Πολιτικός Μηχανικός,   Μπαρτζώκα 

Αθανασία – Τοπογράφος Μηχανικός, μπορούν να διατεθούν στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 

Εργασίας,  για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται (σύνταξη & επίβλεψη 

μελετών, νομιμοποίηση εγκαταστάσεων κ.α.) για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ». 

 

ΑΔΑ: Β541Ω6Ι-Ξ4Π



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 5 

Β. Εγκρίνει το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της παρούσας απόφασης:  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Στη ……….. σήμερα ……/……/…….., ημέρα …………………., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι 

«συμβαλλόμενοι», αφ’ ενός το Υπουργείο Εργασίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Υπουργό 

…………………………. και αφετέρου ο Δήμος Αγιάς, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο 

Αντώνη Γκουντάρα, συνομολογούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός της σύμβασης 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υπογράφεται αυτή η προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463-06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), βάσει των οποίων: «για τη μελέτη και εκτέλεση έργων 

ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους  οι δήμοι, οι 

Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων,………, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το 

Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 

(ΦΕΚ 65) μεμονωμένα ή από κοινού», ενώ «Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και 

στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών 

και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η 

παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων». 

Ο Δήμος Αγιάς προκειμένου να εκδώσει την Οικοδομικά Άδεια για την εκτέλεση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ» το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου μπορεί να παρέχει διοικητική 

υποστήριξη προς το Υπουργείο Εργασίας για την άσκηση: 

 α) των  πολεοδομικών αρμοδιοτήτων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και  

β) των αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών.  

Η διοικητική υποστήριξη προβλέπεται από το άρθρο 95 του Ν.3852/2010, ενώ για τη ρύθμιση των 

ειδικότερων ζητημάτων και λεπτομερειών που σχετίζονται με την παροχή διοικητικής υποστήριξης 

εκδόθηκαν η υπ’ αριθμ. 74532/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ., η εγκύκλιος 3/11-

01-2011 και 6/14-01-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

 

Άρθρο 2 

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις  Συμβαλλομένων 

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο πρώτος των συμβαλλομένων διαθέτει γραφείο, υλικοτεχνική 

υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων διαθέτει: 

τους υπάλληλους του Δήμου Αγιάς Ντουλούλη Ευμορφία – Πολιτικός Μηχανικός,   Μπαρτζώκα 

Αθανασία – Τοπογράφος Μηχανικός, στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας, για την 

διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται (σύνταξη μελετών, επίβλεψη έργων, 

νομιμοποίηση εγκαταστάσεων κ.α.) για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟΜΙΟΥ» 

Η ανάθεση των καθηκόντων στις υπόψη υπαλλήλους, θα γίνει κατά την κρίση του αρμόδιου 

Προϊσταμένου της Δ/νσης του Υπ. Εργασίας.   
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 5 

Άρθρο 3 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έκδοση του 

έργου του θέματος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΙΑΣ 

 

 

 

……………………                                                         Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 
 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα για  τις περαιτέρω ενέργειες και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Μειοψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον 

Πεδίον», κ. Ολύμπιος Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Μειοψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αράπης Χρήστος, Αναστασίου Ιωάννης, 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος ψήφισαν «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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