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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 23-7-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο: Έγκριση  οριστικής  παραλαβής  της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη   του 
έργου:  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  κατασκήνωση  της  Αγ.  
Παρασκευής». 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  9870/19-7-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010.

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. Αργύρης Νικόλαος1 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος  15. Στάθης Νικόλαος2

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τσαγκάλης Αντώνιος3

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες

19. Βαλάρης Γεώργιος 20. Βόγιας Δημήτριος
21. Καψάλης Βασίλειος 22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος

1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
3 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),  Πλατής 
Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης,  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες:  Σπανός  Ιωάννης,  Παπακώστας  Δημήτριος, 
Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε 
ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

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

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 4ο: Έγκριση  οριστικής  παραλαβής  της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη  του 
έργου:  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  κατασκήνωση  της  Αγ.  
Παρασκευής». 

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Γεώργιος  Γιάνναρος,  που  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την παρακάτω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς:

«Με  την  υπ’  αριθμ.  52/2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΞΟΩ6Ι-Β2Υ)  απόφαση  της  Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς  εγκρίθηκε η  απευθείας  ανάθεση  για  την  εκπόνηση της  
μελέτης:  «Στατική μελέτη του έργου: Κατασκευή χώρων υγιεινής στην κατασκήνωση  
της  Αγ.  Παρασκευής»  στην  μελετήτρια  Τσόπα  Αγγελική  του  Αναστασίου  κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 8 -  Στατικών Μελετών - και χρηματοδότηση από το  
Υπουργείο  Υγείας,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 περί  
«Ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης  μελετών  και  παροχής  
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς  ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη με την υπ’  
αριθμ. 124/2014 απόφασή του. 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  και  
Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς προβαίνει στην διαδικασία της Οριστικής παραλαβής  
της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη  του  έργου:  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  
κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής» δεδομένου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις  
για  την  έκδοση  της  απόφασης,  όπως  προβλέπονται  στις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  
άρθρου 37 του Ν.  3316/2005 περί  «Ανάθεσης και  εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων  
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005,
2. Την  από 21-06-2014 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης,
3. την υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς  

περί απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης,

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 2 από 4



             

4. την υπ’ αριθμ. 124/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς  
περί έγκρισης της μελέτης,

5. Τη βεβαίωση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης,

εισηγούμαστε:  να  εγκρίνετε  με  απόφασή  σας  την  οριστική  παραλαβή  της  μελέτης:  
«Στατική μελέτη του έργου:  Κατασκευή χώρων υγιεινής  στην κατασκήνωση της Αγ.  
Παρασκευής», η οποία συντάχθηκε από τη μελετήτρια Τσόπα Αγγελική του Αναστασίου,  
κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 8 -  Στατικών Μελετών».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας:  «Λαϊκή 
Συσπείρωση», κ. Ρίζος Μαρούδας,  είπε στην τοποθέτησή του:  «Θα καταψηφίσουμε  
όχι γιατί διαφωνούμε με την έγκριση της μελέτης, που απαιτείται για την εκτέλεση του  
έργου, αλλά γιατί αυτή εκπονήθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση και όπως γνωρίζετε πάγια  
και Πανελλαδική θέση της παράταξή μας είναι η καταψήφιση των πάσης φύσεως απ’  
ευθείας αναθέσεων».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην 
τοποθέτησή του: «Συμφωνώ με τον κύριο Μαρούδα και καταψηφίζω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του  Π.Δ/τος 171/1987,
- τις  διατάξεις  του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί:  «Ανάθεσης και εκτέλεσης  

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και  
άλλες διατάξεις»,

- την  υπ’  αριθμ.  52/2014 (ΑΔΑ:  ΒΙΞΟΩ6Ι-Β2Υ) απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: "Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της  
μελέτης:  «Στατική  μελέτη  του  έργου:  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  
κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής»",

- την υπ’ αριθμ.  124/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 
"Έγκριση  της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  
κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής»",

- τη  θεωρημένη  μελέτη: «Στατική  μελέτη  Κατασκευή  χώρων  υγιεινής  στην  
κατασκήνωση της Αγ. Παρασκευής»,

- την  αρνητική  ψήφο  του  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος 
μειοψηφίας:  «Λαϊκή  Συσπείρωση»,  κου  Ρίζου  Μαρούδα  και  του  δημοτικού 
συμβούλου  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας:  «Ανεξάρτητη  
Δημιουργική Πορεία» κου Αθανάσιου Τριανταφύλλου,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την  οριστική  παραλαβή  της  μελέτης:  «Στατική  μελέτη  του  έργου:  
Κατασκευή χώρων υγιεινής  στην κατασκήνωση της Αγ.  Παρασκευής», η οποία 
συντάχθηκε από τη μελετήτρια Τσόπα Αγγελική του Αναστασίου και θεωρήθηκε από 
το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς.
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Μειοψήφισαν:  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας: 
«Λαϊκή  Συσπείρωση»,  κ.  Ρίζος  Μαρούδας  και  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της 
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας:  «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»,  
κ.  Αθανάσιος  Τριανταφύλλου, για τους λόγους που αναφέρονται  στο εισηγητικό 
κομμάτι της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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