
Σελίδα 1 από 5 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

30/2020 
από το πρακτικό της 3ης/ 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  5ο : Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση 

των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στην Πρόσκληση V 

του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 4721/23-01-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη 

χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση 

στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Αγιάς». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

1542/20.02.2020 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. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τσιαγκάλης Νικόλαος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος 

(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα  5ο : Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 

αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» 

στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 4721/23-01-2019 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση 

στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με 

αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι της 

χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού των δήμων της χώρας». 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 

μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο τη 

βελτίωση των εν λόγω υποδομών κα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

αφορά το επιβατικό κοινό.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.990.000€. Το ποσό χρηματοδότησης ανά 

δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

(α) Για τους Δήμους Αθηναίων & Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 300.000,00€, για τον 

εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά Δήμο. 

(β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, πλην των Δήμων Αθηναίων και 

Θεσσαλονίκης, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 150.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 100 στάσεων ανά 

Δήμο. 

(γ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων και έως 100.000 κατοίκους, 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 100.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 50 στάσεων. 

(δ) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων και έως 60.000 κατοίκους, 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 50.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 25 στάσεων. 

(ε) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 15.000 κατοίκων, επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 

20.000,00€, για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων. 

(στ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές 

Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 4.000,00€. 

(ζ) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Β του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές 

Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 3.500,00€. 
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(η) Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά στάση τύπου Γ του Παραρτήματος ΙΙΙ «Βασικές 

Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Τύπων Στεγάστρων» 3.000,00€. 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Αγιάς ανήκει στην περίπτωση (ε) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 

15.000 κατοίκων και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 20.000,00€ για τον εξοπλισμό έως 10 στάσεων. 

Επομένως στα πλαίσια υλοποίησης της πρόσκλησης V, του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ο Δήμος θα 

προβεί στην  προμήθεια και εγκατάσταση (05) πέντε στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας, για 

την εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνησή τους και στην 

προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες και στην αναβάθμιση μίας (1) στάσης  

 

Οι βασικοί επιλέξιμοι τύποι στεγάστρων είναι (2) δύο οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανάλογα με το πλάτος του 

πεζοδρομίου και συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήματος ΙΙΙ 

της με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές Κατασκευής & 

Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων»  και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Τύπου Α (φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, φόρτιση smart συσκευών, 

ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων led, ασύρματος εξοπλισμός δικτύου wi-fi) με 

προϋπολογισμό 3.225,00€ 

• Τύπου Β (φωτοβολταϊκό, ενεργειακά αυτόνομο, φωτισμός led, φόρτιση smart συσκευών) με 

προϋπολογισμό 2.822,00€. 

 

Οι θέσεις που επιλέχτηκαν για την τοποθέτηση των στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας είναι 

οι παρακάτω: 

1. μία (1) θέση «Τσέλνικας» στον Αγιόκαμπο τύπου Β με προϋπολογισμό 2.822,00€,  

2. μία (1) θέση «Δήμητρα» επί της Ε.Ο. Λάρισας – Αγιάς στη διασταύρωση με Δήμητρα  τύπου Β με 

προϋπολογισμό 2.822,00€,  

3. μία (1) θέση «Νερόμυλοι» επί της Ε.Ο. Λάρισας – Αγιάς στη διασταύρωση με Νερόμυλους  τύπου Β με 

προϋπολογισμό 2.822,00€, 

4. μία (1) θέση «Φάρος» στο Στόμιο τύπου Α με προϋπολογισμό 3.225,00€, 

5. μία (1) θέση «Αγροτικό Ιατρείο» στη Σωτηρίτσα τύπου Α με προϋπολογισμό 3.225,00€. 

 

Ενώ θα γίνει αναβάθμιση του υφιστάμενου στεγάστρου της κεντρικής στάσης ΚΤΕΛ στη θέση «Γέφυρα» 

στην Αγιά με προϋπολογισμό 1.504,16€ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς» ανέρχεται στο ποσό 20.000,00€ με το ΦΠΑ.  

 

Για την υποβολή της αίτησης ένταξης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στην 

Πρόσκληση που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 

για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων 

της χώρας», για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς» προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ΦΠΑ.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V, 

- Την ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας για 

την εξυπηρέτηση των επιβατών 
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εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να αποδεχτείτε τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στην με αριθμό 4721/23-01-2019 

Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς». 

 

Β. Να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στην με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Υπουργείου 

Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε τα εξής: «Θα το 

ψηφίσουμε βέβαια. Είναι όμως ενδεικτικό της κατάστασης. Λέει η Κυβέρνηση τόσα δίνω και τα αποδέχονται 

οι δήμοι. Δέχονται την πολιτική μειωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών. Υπάρχει όμως ανάγκη και στη στάση 

Μαρμαρίνης και στη στάση του Αγίου Νικολάου, όπως και στα παράλια σε διάφορα σημεία. Το ζήτημα όμως 

είναι αν εμείς ως δημοτικό Συμβούλιο θα αρκεστούμε και θα ανεχθούμε αυτή την πολιτική που βάζει σε όλο 

και πιο στενά καλούπια την εξυπηρέτηση των αναγκών ή θα πρέπει να βροντοφωνάξουμε και να 

καταγγείλουμε την κυβερνητική πολιτική της μειωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V, του Τμήματος Αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- την ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων υπεραστικής συγκοινωνίας 

για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στην με αριθμό 4721/23-01-2019 

Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, 

κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς». 
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Β. Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 

τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στην με αριθμό 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Υπουργείου 

Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και 

τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού του Δήμου Αγιάς» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ). 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2020. 
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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