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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 28/01/2019 ώρα 21:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.01.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 585 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

14/2019 
από το πρακτικό της 1ης/ 28.01.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 13ο : Υποβολή πρότασης στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για την προμήθεια: α) «Πολυμηχανήματος έργου με 

προσαρτήσεις» και β) «Σαρώθρου οδοκαθαρισμού». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 28-01-2019, ώρα 17:00 (5:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 432/24-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης1 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Βατζιάς Αντίγονος2 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης3 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)4 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αργυρούλης Ιωάννης 24. Γιάνναρος Γεώργιος 

25. Ζιούλη Αναστασία 26. Καλαγιάς Γρηγόριος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
4 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 13ο  : Υποβολή πρότασης στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για την προμήθεια: α) «Πολυμηχανήματος έργου με 

προσαρτήσεις» και β) «Σαρώθρου οδοκαθαρισμού». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί το σημαντικότερο μέσο άσκησης αναπτυξιακής 

πολιτικής. Στο ΠΔΕ εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Μεταξύ άλλων, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύναται να ενταχθούν δαπάνες που 

αφορούν στην Προμήθεια μονίμων εξοπλιστικών μέσων & μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 

Κυρίαρχη προτεραιότητα για το Δήμο Αγιάς είναι η ενδυνάμωση του στόλου των μηχανημάτων έργων και 

του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει με την προσθήκη νέων μηχανημάτων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, αποσκοπώντας στη βελτίωση των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών και στην καλύτερη και 

ταχύτερη ανταπόκριση του Δήμου στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των οικισμών, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της 

περιοχής και της καθημερινότητάς τους.  

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί από το Δήμο μας πρόταση χρηματοδότησης για την 

προμήθεια: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις και Σαρώθρου οδοκαθαρισμού», 

συνολικού προϋπολογισμού 540.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την υποστήριξη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.  

 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγιάς επιθυμεί να προμηθευτεί τα ακόλουθα μηχανήματα: 

Α) Πολυμηχάνημα έργου, καινούριο, αμεταχείριστο, που φέρει μη ανατρεπόμενη καρότσα, καμπίνα 

προωθημένης ή ημιπροωθημένης θέσης οδήγησης και τη δυνατότητα προσαρμογής και λειτουργίας των 

κάτωθι προσαρτήσεων: 

- Λεπίδας αποχιονισμού συνολικού πλάτους τουλάχιστον 3400mm. Η λεπίδα αποχιονισμού πρέπει να 

είναι αρθρωτή, με δυνατότητα εργασίας τόσο σε ευθεία όσο και σε μορφή “V” και “Λ”. Το ωφέλιμο 

εύρος αποχιονισμού θα είναι περίπου 2900 χιλ. σε  ευθεία μορφή με 32ο κλίση και περίπου 2300 χιλ. 

στις άλλες μορφές. 
- Αλατοδιανομέα χωρητικότητας 1,5 m3 με ποδαρικά ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος για την εναπόθεση του 

παρελκομένου, που προσαρτάται επί της κιβωτάμαξας του οχήματος και διαθέτει ανεξάρτητο πλαίσιο 

από ενισχυμένο χάλυβα, στο οποίο τοποθετείται το δοχείο, το σύστημα διασκορπισμού και το 

υδραυλικό σύστημα. 
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- Βραχίονα με μέγιστο οριζόντιο άνοιγμα 5m, ο οποίος φέρει Kεφαλή χορτοκοπής με πλάτος εργασίας 

τουλάχιστον 1,20m, καθώς και Κεφαλή κλαδέματος με πλάτος εργασίας τουλάχιστον 2m και διάμετρο 

κοπής τουλάχιστον 10cm. 

- Μηχάνημα αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων κατάλληλο για την επισκευή τρυπών 

και οδών, τοπικών οδών, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων και πεζοδρομίων με το κατάλληλο υλικό για 

επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων και με ασφαλτικό γαλάκτωμα με μέθοδο ψεκασμού. 

 

Β) Αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο με κάδο απορριμμάτων για τις ανάγκες καθαρισμού δρόμων, 

πλατειών, πεζοδρόμων, κεντρικών οδών και λοιπών χώρων. Το σάρωθρο θα είναι καινούργιο, εντελώς 

αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας, με την χρήση δοκιμασμένων και ευφήμως γνωστών 

υλικών, μηχανισμών και κινητήρων, κατάλληλο για Ελληνικές αστικές και επαρχιακές συνθήκες (ιδιαίτερα 

ρυπαροί στενοί δρόμοι και πλατείες, λασπωμένοι ή σκονισμένοι, άμμος, χώμα, κ.λ.π.) με ικανότητα 

σάρωσης, αναρρόφησης, μεγάλης ευελιξίας αλλά και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Θα πρέπει να 

εργάζεται και να κινείται αποτελεσματικά σε διαφόρων ποιοτήτων δρόμους, σε άνετους ή στενούς δρόμους, 

σε πλατείες, πεζοδρόμους, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, σε σημεία μεγάλης ή συχνής κυκλοφορίας 

κ.λ.π.  

Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 

επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά τη σύνταξη του φακέλου χρηματοδότησης, μέσω της 

ΣΑΕ055 του ΠΔΕ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στη ΣΑΕ055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) για τη χρηματοδότηση των προμηθειών:  

1. «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται ανωτέρω και  

2. «Προμήθεια Σαρώθρου οδοκαθαρισμού», συνολικού προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση της προτεινόμενης προμήθειας.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις ανάγκες του Δήμου Αγιάς για ενδυνάμωση του στόλου των μηχανημάτων έργων και του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στη ΣΑΕ055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για 

τη χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις», 

συνολικού προϋπολογισμού 370.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

2. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στη ΣΑΕ055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για 

τη χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια Σαρώθρου οδοκαθαρισμού», συνολικού 

προϋπολογισμού 170.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 
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3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση της προτεινόμενης προμήθειας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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