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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 13805 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

215/2019 
από το πρακτικό της 15ης/ 19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 8ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

13404/15.12.2019 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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος1 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος2 9. Κασίδας Ιωάννης3 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Καφετσιούλης Απόστολος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Κατσιάβας Αστέριος 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

  

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 8ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πέτρος Μπαρμπέρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.)».  

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς συνέταξε την με αριθμό 37/2019 μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 70.430,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με ή 

χωρίς αναπηρίες. Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που διαθέτει όσον αφορά τις προσβάσιμες 

από ΑμέΑ κτιριακές υποδομές και την ισχύουσα νομοθεσία, θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση 

δράσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και των εμποδιζόμενων 

ατόμων σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες ή αποτελούν χώρους εκπαίδευσης, άθλησης, 

πολιτισμού και γενικά συνάθροισης κοινού.  

 

Απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της αλυσίδας προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενων και 

αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ 

και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ραμπών, για την γεφύρωση της υψομετρικής διαφοράς από τον 

περιβάλλοντα χώρο στην κεντρική είσοδο, στις σχολικές μονάδες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατασκευή ραμπών 

Α/Α Σχολική Μονάδα 

1.  1ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς 

2.  1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

3.  2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

4.  Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας 

5.  Νηπιαγωγείο Ανάβρας 

6.  Δημοτικό Σχολείο Δήμητρας 

7.  Νηπιαγωγείο Στομίου 

8.  Νηπιαγωγείο Ομολίου 
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Οι χώροι των προαναφερόμενων κτιρίων διαμορφώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη 

προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές 

καλύπτονται με εξωτερικές μόνιμες (σταθερές) ράμπες ήτοι με βατά κεκλιμένα επίπεδα που επιτρέπουν την 

προσπέλαση ατόμων ή / και αµαξιδίων, συνδέοντας τις δύο επιφάνειες διαφορετικής στάθμης.  

 

Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, στις σχολικές μονάδες που 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατασκευή χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ 

Α/Α Σχολική Μονάδα 

1.  1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

2.  2ο Δημοτικό Σχολείο Αγιάς 

3.  2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς 

4.  Δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας 

5.  Δημοτικό Σχολείο Στομίου 

6.  Νηπιαγωγείο Στομίου 

7.  Γυμνάσιο Αγιάς 

8.  Λύκειο-ΕΠΑΛ Αγιάς 

 

Σε όλα τα προαναφερόμενα σχολικά κτίρια κατασκευάζεται ένας μικτός (αγοριών – κοριτσιών) χώρος 

υγιεινής, προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων 2,00μx2,25μ, 

με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα του WC διαστάσεων 1,50μ x 1,70μ όταν η 

θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50μ x 1,50μ όταν η θύρα είναι συρόμενη. Ο χώρος αυτός σχεδιάστηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για άτομα με 

αναπηρίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα του 

Κεφαλαίου 8: «Δημόσιοι Χώροι Υγιεινής», ενώ λήφθηκε υπόψη η ισχύουσα εθνική νομοθεσία που 

σχετίζεται με την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία. 

 

Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης για την ένταξή του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 29878/18-04-2019 

Πρόσκλησης ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά σε δράσεις κατασκευής ή προκατασκευής και 

τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση 

των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους 

χώρους των σχολείων. 

 

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. την με αριθμό 37/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

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

 

Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

α) την με αριθμό 37/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς», συνολικού  

προϋπολογισμού 70.430,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από 

το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 
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β) την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες 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. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 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’ αριθ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης ΙΧ του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την με αριθμό 37/2019 μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 

ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Αγιάς», που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την με αριθμό 37/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και 

χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 

Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 70.430,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που 

συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

2. Την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες 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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 215/2019. 
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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