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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 27.09.2018
Αριθμ. πρωτ.: 7800

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
ης

145/2018

από το πρακτικό της 11 / 26.09.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο :

Υποβολή αίτησης στήριξης στο Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER», Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4, Υποδράση: 19.2.4.2 του ΠΑΑ
2014-2020 στην Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
19.2.41/Μ2824621) της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια
οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση ″Πλατανιά″ Βελίκας».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 26.09.2018, ώρα 18:00 (6:00
μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 7668/21.09.2018 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
10. Λέτσιος Βασίλειος
11. Ολύμπιος Αθανάσιος
12. Ριζούλης Στέφανος
13. Σιμούλης Θωμάς
14. Σκαπέτης Αντώνιος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
18. Αργυρούλης Ιωάννης
19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
20. Καλαγιάς Γρηγόριος
21. Κούκας Γεώργιος
22. Μασούρας Γεώργιος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Σκαρκάλης Χρήστος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30.
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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: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής),
Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος.
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.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 2ο :

Υποβολή αίτησης στήριξης στο Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων (CLLD)-LEADER», Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4, Υποδράση: 19.2.4.2 του ΠΑΑ
2014-2020 στην Πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
19.2.41/Μ2824621) της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια
οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση ″Πλατανιά″ Βελίκας».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Λάρισας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.» εξέδωσε την
με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621) Πρόσκληση με την οποία καλούνται
οι δυνητικοί δικαιούχοι, μεταξύ των οποίων οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, για την υποβολή προτάσεων έργων
(πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική
Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD-LEADER», Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη υλοποίησης
δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», της
Δράσης 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του ΠΑΑ 2014-2020.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη προς διάθεση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε
2.160.000,00 ευρώ.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλλουν με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και
στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Η υποδράση 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών» αφορά στη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, κ.α.).
Το ποσοστό της επιχορήγησης για την περίπτωση επενδύσεων (πράξεων) χωρίς κέρδη είναι 100%.
Για την υποβολή της αίτησης στήριξης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα
επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
Σύμφωνα δε με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην πρόσκληση, οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να
προβλέπονται στο σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ήτοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Για την
εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού
προγράμματος. Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό
δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,
με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό
εκπονηθεί/τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του
δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30.
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Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621) της
Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. του ΠΑΑ 2014-2020 προτείνεται να υποβληθεί πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης:
«Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση ″Πλατανιά″ Βελίκας»,
αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των υποδομών αναψυχής και ψυχαγωγίας για τα παιδιά, στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Το έργο αφορά
στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού που περιλαμβάνει όργανα παιδικής χαράς, όπως σύνθετα,
κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες και αστικό εξοπλισμό, όπως καλαθάκια απορριμμάτων και παγκάκια, για τη
διαμόρφωση της παιδικής χαράς στη θέση «Πλατανιά» Βελίκας.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
 Την πρόσκληση της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. του ΠΑΑ 2014-2020 με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός
ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621),
 Την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
 Την ανάγκη για τη διαμόρφωση της παιδικής χαράς στη θέση «Πλατανιά» Βελίκας,
 Την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την ένταξη της πράξης στο υπό εκπόνηση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης,
εισηγούμαι με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης στήριξης στο Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με
αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621), στο Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD-LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4:
«Βασικές υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση: 19.2.4.2: «Στήριξη για τη
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των
σχετικών υποδομών», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού
παιδικής χαράς στη θέση ″Πλατανιά″ Βελίκας».
Β. Να δεσμευτείτε ότι η πράξη: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση
″Πλατανιά″ Βελίκας» αποτελεί μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό εκπονηθεί.
Γ. Να αποδεχτείτε τους όρους της με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621)
Πρόσκλησης του Προγράμματος Π.Α.Α. 2014-2020 που εκδόθηκε από την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
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 αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Βασιλείου Λέτσιου, Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την πρόσκληση της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. του ΠΑΑ 2014-2020 με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός
ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621),
- την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- την ανάγκη για τη διαμόρφωση της παιδικής χαράς στη θέση «Πλατανιά» Βελίκας,
- την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την ένταξη της πράξης στο υπό
εκπόνηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα της
προτεινόμενης πράξης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30.
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Α ποφασί ζου με ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης στήριξης στο Π.Α.Α. 2014-2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με
αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621), στο Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη
με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD-LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση
19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση: 19.2.4.2: «Στήριξη για
τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των
σχετικών υποδομών», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού
παιδικής χαράς στη θέση ″Πλατανιά″ Βελίκας».
Β. Δεσμευόμαστε ότι η πράξη: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς στη θέση
″Πλατανιά″ Βελίκας» αποτελεί μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό εκπονηθεί.
Γ. Αποδεχόμαστε τους όρους της με αριθ. πρωτ. 398/25-06-2018 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 19.2.41/Μ2824621)
Πρόσκλησης του Προγράμματος Π.Α.Α. 2014-2020 που εκδόθηκε από την Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
Δ. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. 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
του προτεινόμενου έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30.

