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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 20
ης

/ 27-11-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 21
ο
 :  Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα Jessica με το έργο: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, 

μέσω της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και 

της προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 (5:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

17769/22-11-2013 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 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
1
 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος 

10. Κουτσαντάς Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Πατσάς Κυριάκος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος  

Απόντες 

19. Βόγιας Δημήτριος 20. Ξαφάρας Χρήστος 

21. Μαρούδας Ρίζος 22. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

23. Σμυρλής Βασίλειος 24. Συρακούλης Γεώργιος 

25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 5 

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), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας Παπακώστας 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 21
ο
 :  Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα Jessica με το έργο: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, 

μέσω της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και 

της προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Με την με αριθμ.73/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ6Ι-ΗΨ3) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια νέων 

φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη αντικατάσταση των 

παλαιών Δ.Ε. Μελιβοίας» και με την με αριθμό 87/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩ6Ι-ΚΥΔ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  προχωρήσαμε στην κατακύρωση της προμήθειας 

αυτής και στην υλοποίηση της για την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων 

φωτισμού στην παραλιακή οδό της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας, με φωτιστικά 

σώματα νέας τεχνολογίας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας προϋπολογισμού 

60.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%. Επιπλέον με την με αριθμό 45/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ3Ω6Ι-

Θ79) απόφαση Δημάρχου αποφασίστηκε η ψηφιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγιάς και προχωρήσαμε στην ανάπτυξη και εγκατάσταση 

διαδραστικού ψηφιακού χάρτη απεικόνισης του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

όλου του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 € με ΦΠΑ 23%. 

 

Με τις παραπάνω αποφάσεις μπήκαν οι βάσεις για την συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα 

Jessica, με τις δύο δράσεις (πρώτον, τοποθέτηση 200 λαμπτήρων στην παραλιακή οδό 

Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας - Βελίκας, ώστε να γίνουν οι μετρήσεις – όπως και έγιναν – 

από το Πολυτεχνείο και να καταδειχθεί το ενεργειακό όφελος δηλ. εξοικονόμηση 

ενέργειας 70,37% και μείωση εκπομπών CO2 κατά 30% και δεύτερον, η απεικόνιση 

του διαδραστικού ψηφιακού χάρτου όπου καταγράφονται, κατά συντεταγμένες, 6.206 

φωτιστικά σημεία). 

 

Για την ολοκλήρωση του φακέλου που θα υποβληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 

τα αποτελέσματα των παραπάνω αναφερομένων δράσεων και την οικονομοτεχνική 

μελέτη απαιτείται και η έγκριση του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Jessica με το έργο: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω 

της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ», όπου θα αντικατασταθούν περίπου 5.000 λαμπτήρες και το έργο 

θα υλοποιηθεί με παραχώρηση. 
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Σελίδα 3 από 5 

Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ένα τέτοιο έργο, το οποίο απευθύνεται σε βάθος χρόνου 

στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων 

CO2 και υδρογονανθράκων, διότι η φωτορύπανση συνδέεται άμεσα με τους ρύπους 

αυτούς και μαζί με την δραστική μείωση της ενέργειας κατανάλωσης, όπου η σπατάλη 

ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται άμεση αυξημένη παραγωγή καυσαερίων και αερίων 

που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα φωτίσει το περιβάλλον σύμφωνα με 

τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ μειώνοντας τον υπερβολικό τεχνικό φωτισμό 

που επηρεάζει το οικοσύστημα αλλά και άμεσα την υγεία, την ψυχολογία και την 

ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος 

εκτέλεσης του έργου είναι με παραχώρηση.  

 

Το πρόγραμμα Jessica αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινή 

Ευρωπαϊκή υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων σε αστικές περιοχές, δηλαδή στηρίζει τη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπλαση μέσω μηχανισμών χρηματοοικονομικής 

τεχνικής. Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (Ε.Τ.ΕΠ.) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να του εγκριθεί δάνειο (για το έργο 

που θα ζητηθεί) μέχρι 70% του προϋπολογισμού από την Ε.Τ.ΕΠ., 10% από την 

συνεργαζόμενη στην Ελλάδα (περιοχή Θεσσαλίας) Τράπεζα Πειραιώς και 20% από ίδια 

κεφάλαια. Δηλαδή, αν θελήσουμε να εκτελέσουμε το έργο μόνοι μας θα πρέπει να 

πάρουμε δάνειο (σε προϋπολογισμό περίπου 3.000.000 €) 

- από Ε.Τ.ΕΠ. 70% ίσον με 2.100.000 € 

- από Τράπεζα Πειραιώς 10% ίσον με 300.000 € 

- από το Ταμείο του Δήμου του Δήμου 600.000 €. 

 

Εάν η Ε.Τ.ΕΠ. δεν μας εγκρίνει το 70% αλλά λιγότερο θα πρέπει να αυξηθεί το δάνειο 

από την Τράπεζα Πειραιώς ή να αυξήσουμε τα μετρητά από το Δήμο. Ο Δήμος σήμερα 

βρίσκεται σε καλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Η συμμετοχή μας όμως με μετρητά 

θα έχει δυσκολίες και επιπλέον λόγω του τρόπου ελέγχου των οικονομικών του Δήμου 

από την Κεντρική Κυβέρνηση.  

 

Στην περίπτωση της παραχώρησης ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον Διεθνή 

Ανοικτό Διαγωνισμό που θα γίνει, θα του ζητείται να αναλάβει όλα τα βάρη 

προϋπολογισμού του έργου (δάνεια και μετρητά), επιπλέον θα έχει τη συντήρηση του 

έργου για 25 χρόνια. Δεν θα αποπληρώνει το έργο με την παραχώρηση όλου του 

κέρδους που θα δημιουργηθεί, λόγω μείωσης κατανάλωσης, αλλά μέρους αυτού. 

 

Ο Δήμος στην περίπτωση παραχώρησης θα έχει κερδίσει την πλήρη αντικατάσταση των 

σημείων οδοφωτισμού με όλα τα οφέλη για το περιβάλλον και τον πολίτη, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, δεν θα έχει χρεωθεί με δάνειο, ούτε θα έχει εκταμιεύσει κάποιο 

ποσόν και επιπλέον θα λαμβάνει κάποιο ποσόν από τα κέρδη της μείωσης 

κατανάλωσης συν τη μείωση των εξόδων συντήρησης που υφίσταται σήμερα. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Jessica με το έργο: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω 

της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ». Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω παραχώρησης».  
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Σελίδα 4 από 5 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας κ. Σουλιώτης 

Θεόδωρος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα σταθώ σε τρία βασικά πράγματα. 

Πρώτο: Πρέπει να συνυπολογίσουμε την ποιότητα παροχής των Υπηρεσιών. Είμαι 

σίγουρος ότι η ποιότητα θα είναι καλύτερη όσον αφορά τα αναλώσιμα και ότι εφόσον 

τηρηθεί η σύμβαση που αφορά τη συντήρηση θα έχουμε πολύ λιγότερες καμένες λάμπες 

και δεν θα έχουμε αυτή την τριβή με τον κόσμο που δικαιολογημένα μερικές φορές 

διαμαρτύρεται. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να παρακολουθούμε την σωστή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης. 

Δεύτερο: Με τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα βοηθάμε στην αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, αφού θα έχουμε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και θα 

συμβάλλουμε έτσι ώστε να αποκτήσει η Χώρα μας θετικό ισοζύγιο όσον αφορά τους 

ρύπους. Νομίζω ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις πρέπει να είναι στη φιλοσοφία μας. 

Τρίτο: Με τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα το οικονομικό όφελος του Δήμου μας, 

όποιο και αν είναι αυτό, θα είναι σημαντικό στις δύσκολες εποχές που διανύουμε».  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ. Βασίλειος Καψάλης είπε στην τοποθέτησή του: 

«Συνάδελφοι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και εμένα μου θυμίζει κάτι σαν μνημόνιο. 

Είναι κι αυτό μια έκφραση του μνημονίου. Πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά το 

θέμα. Εδώ έχουμε και κόσμο που εκπροσωπεί το Επιμελητήριο της Αγιάς. Εάν 

υλοποιηθεί αυτό το έργο φεύγει ένα βάρος από το Δήμο μας, όπως είπε και ο κ. 

Σουλιώτης, αλλά φεύγουν και τα χρήματα απ’ την τοπική κοινωνία και πάνε γι’ άλλα 

μέρη, φέρνοντας κι άλλη φτώχεια στους συνδημότες μας. 

Η κοινωνία είναι σε απόγνωση, σίγουρα θα υπάρξουν οφέλη, αλλά πρέπει να 

κοιτάξουμε την τοπική κοινωνία, πρέπει να κοιτάξουμε και τον κόσμος μας, τους 

επαγγελματίες μας. Εγώ θα καταψηφίσω». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι 

εγώ θα υπερψηφίσω την εισήγηση υπογραμμίζοντας δύο οφέλη για το Δήμο μας. Ένα 

είναι ότι πάμε σε μια καινούργια μορφή φωτισμού που αργά ή γρήγορα θα κληθούμε να 

ακολουθήσουμε όλοι μας στο θέμα της ενέργειας και το δεύτερο ότι ο Δήμος θα 

απεμπλακεί από τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ. Καψάλη Βασίλειου 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Jessica με 

το έργο: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του δικτύου 

οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ». Το 

έργο θα υλοποιηθεί μέσω παραχώρησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Βασίλειος Καψάλης για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 254/2013. 

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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