
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 19219/30-12-2013 

Αριθμός Απόφασης 

287/2013 
Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                    Τ.Κ. 40003, Αγιά  
Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο : 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320 

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 26
ο
 :  Έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του 

δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

18843/15-12-2013 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
2
 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
3
 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
4
  

 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

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

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Σπανός Ιωάννης. 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 26
ο
 :  Έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του 

δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς: 

 

«Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδοτικής συνεργασίας μεταξύ 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό την υποστήριξη αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 

Πρόκειται για μια χρηματοδοτική διευκόλυνση – πλαίσιο που θα παρέχει 

χρηματοδότηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διευκόλυνση θα επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς 

να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, των εκπαιδευτικών 

υποδομών, της προστασίας της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της 

αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της 

ενεργειακής απόδοσης και η οποία θα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε έργα 

οδοφωτισμού, τηλεθέρμανσης, οδικού δικτύου και υποδομών, καθώς και στα 

επιδοτούμενα έργα των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” και "Βιοκλιματικές 

Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων".  

 

ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Με την με αριθμ.73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ6Ι-

ΗΨ3) εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια νέων 

φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη αντικατάσταση των 

παλαιών Δ.Ε. Μελιβοίας» και με την με αριθμό 87/2013 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: 

ΒΕΧΟΩ6Ι-ΚΥΔ) προχωρήσαμε στην κατακύρωση της προμήθειας αυτής και στην 

υλοποίησή της για την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων φωτισμού στην 

παραλιακή οδό της ΔΕ Μελιβοίας, με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας, με στόχο το 

ενεργειακό όφελος δηλ. την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση εκπομπών CO2. Η 

Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο αποσκοπεί σε βάθος χρόνου στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος με τη δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων 

CO2 και υδρογονανθράκων - διότι η φωτορύπανση συνδέεται άμεσα με τους ρύπους 

αυτούς- μαζί με την δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, (η σπατάλη 

ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται άμεση αυξημένη παραγωγή καυσαερίων και αερίων 

που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου), θα φωτίσει το περιβάλλον σύμφωνα 

με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ, μειώνοντας τον υπερβολικό τεχνικό 

φωτισμό που επηρεάζει το οικοσύστημα αλλά και άμεσα την υγεία, την ψυχολογία και 

την ασφάλεια των πολιτών.  

 

Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του Τ.Π. & Δ. και της ΕΤΕπ στηρίζει τις δράσεις 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την εκτέλεση τέτοιων έργων με πολύ ευνοϊκούς όρους. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική 

συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση 

του Δ. Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της 

προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ»,  το οποίο αφορά στην αντικατάσταση 

όλων των λαμπτήρων (των φωτιστικών σωμάτων του οδοφωτισμού) του Δ. Αγιάς, με 

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα, 

- τη συμφωνία χρηματοδοτικής συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με 

σκοπό την υποστήριξη αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω 

της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του 

στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 287/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-Β37


