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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 22/02/2019 ώρα 21:20. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 1586 

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  

35/2019 
από το πρακτικό της 2ης/ 22.02.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5ο : Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 6056/28-11-2018 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2018» για τη χρηματοδότηση 

της πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22-02-2019, ώρα 17:00 (5:00 

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

πρωτοκόλλου 1339/18-02-2019 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. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Μασούρας Γεώργιος 7. Μπάτσικας Βασίλειος 

8. Μπεϊνάς Αντώνιος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Ολύμπιος Αθανάσιος 11. Ριζούλης Στέφανος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης 19. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Ζιούλη Αναστασία 23. Κούκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Καλαγιάς Γρηγόριος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

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 5ο  : Υποβολή πρότασης στην υπ’ αριθ. 6056/28-11-2018 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση 2018» για τη χρηματοδότηση 

της πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ’ αριθμ 6056/28-11-2018 

Πρόσκληση με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018  καλεί τους Δήμους της χώρας οι οποίοι 

δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων για την υποβολή προτάσεων, 

προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) 

«Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την χρηματοδότηση  των  πράξεων με την παρούσα 

Πρόσκληση προεκτιμάται σε 5.000.000 € για το έτος 2018 και 25.000.000 € για το έτος 2019. 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων που μπορούν να υποβληθούν και να 

ενταχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ως εξής:  

Μέτρο 1: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου  

Μέτρο 2: Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων και χώρων πρασίνου.  

Μέτρο 3: Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές χαρές)  

Μέτρο 4: Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.  

Μέτρο 5: Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

πεζοδρόμων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης 

πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού.  

Μέτρο 6: Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων 

χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση.  

Μέτρο 7: Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και υλικά.  

Μέτρο 8: Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή 

μνημεία. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις οι οποίες είναι δυνατόν να εντάσσονται σε 

διαφορετικά Μέτρα. Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 

περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 
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Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα 

πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου από τον τύπο:  

Χ= 130.000+5*Π 

Όπου: Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της 

απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014). 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous). 

 

Το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» –δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να 

αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο– δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης 

ανά δικαιούχο», το οποίο καθορίζεται ως το 70% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων.  

Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων από τον ίδιο Δήμο ως «ποσό ένταξης του Δήμου» νοείται το 

άθροισμα των δύο επιμέρους χρηματοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης ανάλογα με το μέτρο ένταξης  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο Αγιάς με τον Πραγματικό - de 

facto Πληθυσμό να ανέρχεται σε 11633 κατοίκους υπολογίζεται σε: 

Χ= 130.000 + 5*11633 = 188.165 € 

Το ποσό αυτό πρέπει να αντιστοιχεί (κατά ανώτατο ποσοστό) στο 70% του προϋπολογισμού του έργου. 

Δηλαδή: Χ = 0,7*Προϋπολογισμός και άρα: Προϋπολογισμός = Χ/0,7. Επομένως ο Δήμος Αγιάς, για να 

χρηματοδοτηθεί με το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησής» πρέπει να υποβάλλει πρόταση προϋπολογισμού 

τουλάχιστον:  

Προϋπολογισμός ≥ 188.165,00/0,7 = 268.807,14 € 

 

Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων, η κατανομή του ποσού ένταξης στις δύο προτάσεις θα γίνει 

αναλογικά με τον Οριστικό Προϋπολογισμό της κάθε μίας. 

 

Είναι γνωστό ότι οι παιδικές χαρές στα όρια του Δήμου Αγιάς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην 

υποδομή και στα υπάρχοντα όργανα και με βάση την κείμενη νομοθεσία και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί 

καμία από τις υπάρχουσες. Κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση παρεμβάσεων με την προμήθεια και 

τοποθέτηση των κατάλληλων πιστοποιημένων υλικών και οργάνων, ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν 

και να παραδοθούν προς χρήση. 

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στην Πρόσκληση με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018  

του Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και συγκεκριμένα στο 

Μέτρο 3 «Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές χαρές)» του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) 

«Αστική Αναζωογόνηση 2018» για τη χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».  

 

Η μελέτη της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών σε οικισμούς του 

Δήμου Αγιάς» ανέρχεται στο ποσό των 268.807,14 € με το ΦΠΑ και αφορά στην προμήθεια και 

τοποθέτηση οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών 

χαρών του δήμου.  

 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την την με αριθμό 6056/28-11-2018 Πρόσκληση, 

➢ Την ανάγκη για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 3 «Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές 

χαρές)» του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στην με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 

Πρόσκληση με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος &  

Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών 

χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Β.  Να βεβαιώσετε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει – στην περίπτωση που κατά την 

συμβασιοποίηση της προμήθειας (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων) η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το 

ποσό ένταξης από το Πράσινο Ταμείο - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα από το 

πρόγραμμα χρηματοδότησης για το Δήμο Αγιάς για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

Γ. Να εγκρίνετε την διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14 € με το ΦΠΑ. 

 

Δ. 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 πρότασης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση και 

υλοποίηση της προτεινόμενης προμήθειας.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 6056/28-11-2018 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-

2018) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική 

Αναζωογόνηση 2018» 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 3 «Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές 

χαρές)» του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στην με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 

Πρόσκληση με κωδικό: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος &  

Ενέργειας για τη χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών 

χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

 

Β. Βεβαιώνουμε ότι η οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει – στην περίπτωση που κατά την 

συμβασιοποίηση της προμήθειας (συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων) η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το 

ποσό ένταξης από το Πράσινο Ταμείο - θα καλυφθεί από το Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα από το 

πρόγραμμα χρηματοδότησης για το Δήμο Αγιάς για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

Γ. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών 

σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 268.807,14 € με το ΦΠΑ. 
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Δ. Εξουσιοδοτούμε 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 πρότασης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της 

προτεινόμενης προμήθειας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


