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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 14ης/ 28-11-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο: Έγκριση της μελέτης: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών οικισμών Κάτω Σωτηρίτσας  
και Βελίκας». 

Στην Αγιά,  σήμερα  28 Νοεμβρίου  2014,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  6:30 μ.μ.,  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15761/24-11-2014 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 
Ν.4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μασούρας Γεώργιος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
20. Τσιώνης Αστέριος

Απόντες
21. Γιάνναρος Γεώργιος 22. Αράπης Χρήστος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Μπεϊνάς Αντώνιος  
25. Σκαρκάλης Χρήστος 26. Σουλιώτης Θεόδωρος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 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  κ.κ.:  Έξαρχος 
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 
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Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) και 
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  κ.  Σπανός  Ιωάννης  και  η  Προϊσταμένη 
Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 7ο: Έγκριση της μελέτης: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών οικισμών Κάτω Σωτηρίτσας  
και Βελίκας». 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζώκα 
που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 209,  παρ 4 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και  Κοινοτικός  
Κώδικας) η  μελέτη  του  έργου:  «Διαμόρφωση  παιδικών  χαρών  οικισμών  Κάτω  Σωτηρίτσας  και  
Βελίκας»  συντάχθηκε  και  θεωρήθηκε  από  το  Τμήμα  Έργων  –  Υποστήριξης  Δήμων  της  Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Αγιάς.

Η εν λόγω μελέτη αφορά στη δημιουργία ενός νέου χώρου παιδικής χαράς στην Κάτω Σωτηρίτσα και  
στη βελτίωση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στη θέση «Πλατανιάς» της Βελίκας, σύμφωνα με τις  
ισχύουσες προδιαγραφές και την κείμενη νομοθεσία. 
Ο χώρος στον οποίο προβλέπεται η δημιουργία νέας παιδικής χαράς στην Κάτω Σωτηρίτσα αποτελεί  
δημοτικό ακίνητο, βρίσκεται στη θέση «Άγιος Ιωάννης» και η συνολική έκτασή του ανέρχεται στα 225  
τ.μ.

Ο χώρος της υφιστάμενης παιδικής χαράς στη θέση «Πλατανιάς» της Βελίκας αποτελεί τμήμα του  
υπάρχοντος  δημοτικού  κοινόχρηστου  άλσους,  φυτεμένου  κυρίως  με  πλατάνια  και  φυτά  χαμηλής  
βλάστησης, και η συνολική έκτασή του ανέρχεται στα 674,40 τ.μ. Στον ευρύτερο χώρο της δημοτικής  
κοινόχρηστης έκτασης,  όπου βρίσκεται η παιδική χαρά, λειτουργεί Δημοτικό Αναψυκτήριο, Κέντρο  
Εξυπηρέτησης Πολιτών και ανοιχτό υπαίθριο θέατρο.

Οι  βασικοί  στόχοι  που  τέθηκαν  κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης   είναι:  α)  οι  παρεμβάσεις  να  
ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΛΟΤ για τις παιδικές χαρές και στην ισχύουσα  
νομοθεσία  περί  κατασκευής  και  λειτουργίας  των  παιδικών  χαρών  των  Ο.Τ.Α.  ( Απόφαση  ΥΠΕΣ 
28492/11.05.2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), β) η σχεδίαση του  χώρου να αποσκοπεί στην  
σωματική  και  πνευματική  ανάπτυξη,  καθώς  και  στην  κοινωνικοποίηση  των  παιδιών  και  γ)  η  
δημιουργία άνετης διαβίωσης και διαμονής στον χώρο, για τις διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Στη μελέτη προβλέπεται η υλοποίηση των εξής εργασιών: δημιουργία χώρων πράσινου υψηλής και  
χαμηλής βλάστησης, περιορισμός του χώρου με την κατασκευή ξύλινης περίφραξης, προμήθεια και  
τοποθέτηση νέων οργάνων με πρόβλεψη για τη διαμόρφωση της απαιτούμενης επιφάνειας ασφαλείας  
γύρω από  τον  εξοπλισμό  με  τη  χρήση  ελαστικών πλακών,  δημιουργία  διαδρόμων πρόσβασης  και  
κίνησης  στους  χώρους  της  παιδικής  χαράς,  κατασκευή  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  των  χώρων,  
τοποθέτηση καθιστικών, δοχείων απορριμμάτων και πέτρινης βρύσης.
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Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  με  τον  ΦΠΑ  είναι  80.000,00€  και  προβλέπεται  η  
χρηματοδότησή του από πόρους του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». 
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. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε να αποφασίσετε για:
α) την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών  
οικισμών Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας» προϋπολογισμού 80.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε  
και θεωρήθηκε από το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  
Δήμου Λαρισαίων,
β) την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών οικισμών Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας»  
με ανοικτή δημοπρασία, με βάση τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή  
και σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη».

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του  Π.Δ/τος 171/1987,
- τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών οικισμών  

Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών 
οικισμών  Κάτω  Σωτηρίτσας  και  Βελίκας»,   προϋπολογισμού 80.000,00€  με  το  Φ.Π.Α.  που 
συντάχθηκε από το τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. του Δήμου Λαρισαίων.

Β. Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών οικισμών Κάτω Σωτηρίτσας  
και Βελίκας»   με ανοικτή δημοπρασία, με βάση τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η 
οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 216/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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