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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 30-8-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο : Έγκριση της με αριθμό 8/2013 (τροποποιημένη) μελέτης του Τμήματος 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγιάς  για  την  προμήθεια: 
«Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων».

Στην Αγιά,  σήμερα  30  Αυγούστου  2013,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  19:00 
(7:00μμ.),  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια 
τακτική συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγιάς,  ύστερα  από  την  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου  11034/26-7-2013 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 Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος1 7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος  
18. Στάθης Νικόλαος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος 21. Βαλάρης Γεώργιος
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Συρακούλης Γεώργιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 
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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:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Λάμπρου  Ευάγγελος 
(Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης  και  ο  υπηρεσιακός  παράγοντας  Σπανός  Ιωάννης.  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 της 
συνεδρίασης.

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμό 8/2013 (τροποποιημένη) μελέτης του Τμήματος 
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγιάς  για  την  προμήθεια: 
«Προμήθεια υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 
 Με την με αριθμό 71/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΧΩ6Ι-Ι6Π) απόφασή του, το Δ.Σ. του Δήμου  
Αγιάς  ενέκρινε   την  υποβολή  πρότασης  στο  Μέτρο  3.3  «Διαχείριση  αστικών  
απορριμμάτων  και  ανακύκλωση»  του  Άξονα  Προτεραιότητας  3  «Προστασία  και  
ανάδειξη  φυσικού  περιβάλλοντος»,  στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  «Αστική  
Αναζωογόνηση  2012-2015»  του  Πράσινου  Ταμείου  του  ΥΠΕΚΑ  για  την  
χρηματοδότηση  της  πράξης:  «Βελτιστοποίηση  αποκομιδής  απορριμμάτων  με  
βυθιζόμενους  κάδους  Δήμου  Αγιάς», προϋπολογισμού  190.650,00  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα.

Επιπλέον, με την 71/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΧΩ6Ι-Ι6Π) απόφαση του Δ.Σ. Αγιάς εγκρίθηκε η  
Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια: «Προμήθεια υπόγειων 
κάδων  αποθήκευσης  απορριμμάτων»  -  Υποέργο  1 της πράξης:  «Βελτιστοποίηση 
αποκομιδής απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους Δήμου Αγιάς»,  προϋπολογισμού  
153.750,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθμό 8/2013 
μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης που υποβλήθηκε από το Δήμο Αγιάς, εκδόθηκε η με  
αριθμό 3113/8-8-2013 απόφαση ένταξης έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του  
Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, σύμφωνα με  
την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της προμήθειας «Προμήθεια υπόγειων κάδων 
αποθήκευσης απορριμμάτων» - Υποέργο 1 προϋπολογισμού 107.625,00 ευρώ.

Κατά  συνέπεια,  επειδή  το  «Πράσινο  Ταμείο»  ενέκρινε  τη  χρηματοδότηση  των  7  
υπόγειων  κάδων  αποθήκευσης  απορριμμάτων  από  τους  10  κάδους  της  αρχικής  
πρότασης του Δήμου, το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς προέβη  στη σύνταξη  
της  τροποποιημένης  μελέτης  με  αριθμό  8/2013.  Η  συνολική  ποσότητα  των  υπό  
προμήθεια κάδων μειώνεται  στα 7 τμχ και ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης  
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ανέρχεται πλέον σε 107.625,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με  
την ανωτέρω απόφαση ένταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω,  εισηγούμαστε:  να εγκρίνετε με απόφασή σας την με αριθμό  
8/2013  (τροποποιημένη)  μελέτη του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών   του  Δήμου  
Αγιάς,  συνολικού  προϋπολογισμού  107.625,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  
Φ.Π.Α.,  για  την  προμήθεια: «Προμήθεια  υπόγειων  κάδων  αποθήκευσης  
απορριμμάτων»  -  Υποέργο  1 της πράξης:  «Βελτιστοποίηση  αποκομιδής  
απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους Δήμου Αγιάς».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- την  υπ’  αριθμ.71/2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΑΧΩ6Ι-Ι6Π)  απόφασή  του  με  την  οποία 

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου, 
- την  υπ’  αριθμ.  8/2013  (τροποποιημένης)  μελέτης  του  Τμήματος  Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για την προμήθεια: «Προμήθεια υπόγειων κάδων  
αποθήκευσης απορριμμάτων και

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του  Π.Δ/τος 171/1987

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την με αριθμό  8/2013 (τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αγιάς,  συνολικού  προϋπολογισμού  107.625,00€, 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  για  την  προμήθεια: «Προμήθεια  υπόγειων  
κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων» - Υποέργο 1 της πράξης:  «Βελτιστοποίηση 
αποκομιδής απορριμμάτων με βυθιζόμενους κάδους Δήμου Αγιάς».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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