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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 1931 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

36/2020 
από το πρακτικό της 3ης/ 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  11ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της 

βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»  και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

1542/20.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τσιαγκάλης Νικόλαος  

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος 

(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα  11ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της 

βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»  και 

καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 Πρόσκληση με τίτλο: «Πρόληψη 

ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» 

Υπομέτρο 8.3 του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της 

Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την οποία καλεί 

τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

Α) Δασικές Υπηρεσίες 

Β) Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Μέτρου 8, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση 

έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες ορίζονται οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί και τα 

πλημμυρικά φαινόμενα.  

 

Επίσης ο Δήμος Αγιάς και ο Δήμος Λαρισαίων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 

προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες…..., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με 

το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή μεταξύ τους…………», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την από 

10/02/2020 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ των, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος 

διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση, θα υποστηρίξει το Δήμο Αγιάς με την σύνταξη δασοτεχνικών 

μελετών με αντικείμενο την Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών 

και καταστροφικών συμβάντων. 

 

Η Δ/νση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων συνέταξε την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: 

«Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου 

Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βατότητας στο δίκτυο των δασικών οδών 

στους ορεινούς όγκους της Όσσας και του Μαυροβουνίου του Δήμου Αγιάς. Όλα τα οδικά τμήματα που  

εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι υφιστάμενα και ήδη διανοιγμένα.  Θα εκτελεστούν εργασίες 

αποκατάστασης του οδοστρώματος και του δικτύου αποστράγγισης. Επίσης θα ενισχυθεί το δίκτυο 

αποστράγγισης ώστε να προστατευτεί συνολικά το οδικό δίκτυο από διαβρώσεις, που αποτελούν την κύρια 

αιτία αστοχίας του. 
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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, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010: 

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν 

εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 2 του ΠΔ 171/87, 

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

3. τις διατάξεις των άρθρων 95, 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. το άρθρο 209, παρ. 4 και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 

5. την αριθμ. 06/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς, με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων 

6. την αριθμ. 34/2020 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δ. Λαρισαίων, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αγιάς. 

7. την από 12/02/2020 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. Λαρισαίων και του Δ. Αγιάς.  

8. την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης 

δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε: 

α) την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης 

δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 24%, 

 

β) την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των 

δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική 

Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης εφόσον ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65,  95, 100, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 6/2020 (ΑΔΑ: 63ΤΜΩ6Ι-ΧΥΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς, 

με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων, 

- την υπ’ αριθμ. 34/2020 (ΑΔΑ: Ω26ΡΩΛΞ-ΡΛΜ) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου 

Λαρισαίων, με θέμα: «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων 

και του Δήμου Αγιάς, για χρήση δάνειας Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκπόνηση μελετών πρόληψης 

ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών & καταστροφικών συμβάντων», 

- την από 12/02/2020 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δ. Λαρισαίων και του Δ. Αγιάς, 

- την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης 

δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης 

δασικής οδοποιίας των δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνολικού προϋπολογισμού 1.670.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α 24%, 

 

2. Την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των 

δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της 

η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης εφόσον ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-

2020. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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