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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

53/2019 
από το πρακτικό της 5ης/ 29.03.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  6ο : Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση 

Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V του Υπουργείου 

Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29-03-2019, ώρα 18:30 (6:30 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 2670/25-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Ζιούλη Αναστασία 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος1 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μασούρας Γεώργιος2 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαπέτης Αντώνιος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος3 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

20. Αναστασίου Ιωάννης 21. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Μπάτσικας Βασίλειος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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 και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Καραφέριας 

Αχιλλέας (Ανατολής), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε: ο υπηρεσιακός παράγοντας Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 6ο : Υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση 

Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V 

του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Αγιάς». 

 

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

εξής: 

 

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

αριθμό 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι της 

χώρας, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να 

χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και 

Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων». 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, 

καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:  

 

Ομάδα Α1  

Την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που 

περιλαμβάνει την ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, αποκατάσταση, ανακαίνιση και αναστύλωσή τους.  

Αφορά αποκλειστικά :  

σε πράξεις οι οποίες έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί θετικά, αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ενταχθεί για 

διαχειριστικούς λόγους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1474/28.4.2016 με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης 

και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Δράση 14.6IV.33.33.2. 

Ομάδα Α2  

Την επανάχρηση εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, άνω των 100 τ.μ. που βρίσκονται εντός οικισμού. 

Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για 

κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, 

με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των πόλεων 

και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στην δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» 

της πόλης. 

 

Ομάδα Β  

Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.  

Η κατασκευή – ανέγερση αφορά τους Δήμους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητο δημαρχιακό κτίριο στην έδρα 

του Δήμου ή σε απόσταση μικρότερη των 20km από αυτή. Ο περιορισμός της χιλιομετρικής απόστασης δεν 

αφορά στους ορεινούς Δήμους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (ν. 

4555/2018) στα άρθρα 2 και 3, όπως αυτά συμπληρώνουν το άρθρο 2 του ν.3852/2010.  
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Η επέκταση αφορά σε ιδιόκτητα δημαρχιακά κτίρια τα οποία δεν επαρκούν για την πλήρη στέγαση των 

υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Ομάδα Γ  

Την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων.  

Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων και συνθηκών 

ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά τη διάρκεια της προσχολικής και υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, καθώς και την πρόληψη διαρροών από την εκπαιδευτική διαδικασία ως την ολοκλήρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 320.000.000 ευρώ (€). Αναλυτικά ανά ομάδα :  

ΟΜΑΔΑ Α1: 15.000.000€  

ΟΜΑΔΑ Α2: 135.000.000€  

ΟΜΑΔΑ Β: 50.000.000€  

ΟΜΑΔΑ Γ: 120.000.000€ 

 

Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει συνολικά - έως δύο (2) Αιτήσεις χρηματοδότησης, που δεν θα 

αφορούν στην ίδια ομάδα. Κάθε Αίτηση θα αφορά σε ένα (1) κύριο υποέργο. 

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

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύεται μετά την έκδοση 

της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να προβεί στη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με 

τους όρους της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Σύμφωνα δε με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην πρόσκληση, οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να 

προβλέπονται στο σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ήτοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Για την 

εξέταση του κριτηρίου υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο σχετικό απόσπασμα του επιχειρησιακού 

προγράμματος. Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε 

αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη, γίνεται αποδεκτή η υποβολή απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με την οποία θα δεσμεύεται για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν 

αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί. Η Απόφαση αυτή θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

του δυνητικού δικαιούχου στην οποία θα αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.  

 

Το παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Αγιάς αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο για την περιοχή, με ιδιαίτερη 

ιστορική και συμβολική αξία για τον τόπο. Αποτελούσε την παλιά «Κοινότητα» Αγιάς, ενώ με την έναρξη 

λειτουργίας του νέου διευρυμένου «Καλλικρατικού» Δήμου Αγιάς, για σειρά ετών χρησιμοποιήθηκε ως 

«Δημαρχείο», στεγάζοντας ορισμένες από τις υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητικές 

Υπηρεσίες, Γραφείο Δημάρχου), καθώς δεν υπήρχε στην έδρα του Δήμου ένα ενιαίο Δημαρχιακό Κτίριο με 

τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών που δημιουργήθηκαν με τη συνένωση των τεσσάρων Δήμων Αγιάς, 

Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών.  

 

Το εν λόγω κτίριο καθίσταται ανενεργό με την μετεγκατάσταση του συνόλου των δημοτικών υπηρεσιών 

στις κτιριακές υποδομές που έχει μισθώσει ο Δήμος Αγιάς. 

 

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

1. Από την Κοινότητα Αγιάς ο Δήμος μας «κληρονόμησε» μια ιδιαίτερα σημαντική έντυπη συλλογή 

που περιλαμβάνει: βιβλία κάθε είδους ήτοι λογοτεχνικά, ιστορικά,  θεολογικά, ιατρικά, επιστημονικά, 

φιλοσοφικά, βιβλία για τις τέχνες, την ποίηση, τη μουσική και το θέατρο, δοκίμια και μελέτες, 

περιοδικά, ξενόγλωσσα βιβλία, κ.α. Ορισμένα από τα βιβλία (πάνω από 100) αποτελούν παλαιές 

πολύτιμες εκδόσεις, ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, που χρονολογούνται πριν από το έτος 1955.  

Η «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγιάς» ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1958 και στεγάστηκε στον 1ο 

όροφο λιθόκτιστου οικήματος στο κέντρο της Αγιάς, που δώρισε για το σκοπό αυτό ο αγιώτης 

βουλευτής Δημήτριος Καρδάρας, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε η οδός που διέρχεται μπροστά 

από το εν λόγω κτίριο. 
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2. Τα τελευταία χρόνια η «Δημοτική Βιβλιοθήκη» παραμένει ανενεργή λόγω της ακαταλληλότητας του 

κτιρίου επί της οδού Δημ. Καρδάρα όπου στεγαζόταν. Η συλλογή βιβλίων (που ανέρχονται περίπου 

στις 5000) φυλάσσεται στο ανενεργό Δημοτικό Σχολείο Γερακαρίου και αναζητούνται τόσο οι 

οικονομικοί πόροι, όσο και ο κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία μιας σύγχρονης «Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης»  που θα αξιοποιήσει την «κληρονομιά» της αξιόλογης συλλογής βιβλίων-αρχείων-

περιοδικών-δοκιμίων που έχει παραδοθεί στον «Καλλικρατικό» Δήμο Αγιάς.  

3. Το παλιό Κοινοτικό Κατάστημα Αγιάς αποτελεί σύμβολο για την περιοχή, ένα οίκημα με ξεχωριστό 

κοινωνικό, ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Υπήρξε σημείο αναφοράς για την Επαρχία Αγιάς, 

κέντρο των ιστορικών – πολιτιστικών και κοινωνικών εξελίξεων, που σχετίζεται άμεσα με τη 

δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης της Αγιάς. Για το σκοπό αυτό είναι 

πρωταρχικής σημασίας για τη Δημοτική Αρχή να μην παραμείνει ανενεργό, αποτελώντας ένα 

εγκαταλελειμμένο κτίσμα, αλλά να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να παραδοθεί με 

νέα χρήση στην τοπική κοινωνία. Είναι μείζονος σημασίας η ανάδειξη του κτιρίου με γνώμονα την 

προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και της ιστορίας του τόπου, 

μέσω της αναβίωσης και της επανάχρησής του σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τα σημερινά 

δεδομένα. 

 

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

Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 65574/19-11-2018 και συγκεκριμένα στην 

Ομάδα Α2 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς». Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντήρηση και αποκατάσταση ενός κτιρίου, συνυφασμένου με την ιστορία της 

πόλης και η απόδοση στο παλαιό «Κοινοτικό Κατάστημα Αγιάς» ενός λειτουργικού ρόλου, ώστε να 

διατηρηθούν σε βάθος χρόνου αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του και να καταστεί ταυτόχρονα χρήσιμο στο 

κοινωνικό σύνολο.   

 

Το παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Αγιάς αποτελεί ένα ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα, που ανεγέρθηκε πριν το 

έτος 1955, βρίσκεται στο Ο.Τ. 233Α εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Αγιάς, ενώ η συνολική του 

επιφάνεια ανέχεται σε 170 τ.μ. περίπου. Επομένως, πληρείται το κριτήριο επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το 

οποίο: «Η παρέμβαση πρέπει να αφορά σε συνολική δομημένη επιφάνεια άνω των 100 τ.μ. και να βρίσκεται 

εντός οικισμού». Περαιτέρω δε με τη χρήση του κτιρίου ως Δημοτικής Βιβλιοθήκης, διασφαλίζεται η 

λειτουργία του τουλάχιστον για τέσσερις μήνες το χρόνο, ως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Μετά την 

αποπεράτωση του έργου ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας την εύρυθμη 

λειτουργία του κτιρίου για την προβλεπόμενη χρήση. Επισημαίνεται ακόμη ότι για την Ομάδα Α2 η κάθε 

αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.500.000,00 €, ενώ τα κτίρια της Ομάδας Α2 πρέπει να βελτιώνουν την 

ενεργειακή τους απόδοση κατά δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, όπου αυτό εφαρμόζεται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την με αριθμό 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V, 

- Την ανάγκη για τη Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Αγιάς, καθώς δεν υφίσταται άλλο 

κτίριο σε όλη την διοικητική επικράτεια του Δήμου με την ίδια χρήση, 

- Την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου για την ένταξη της πράξης στο υπό εκπόνηση 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης 

πράξης, 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και 

Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 

65574/19-11-2018 και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α2 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€. 

 

Β. Να δεσμευτείτε ότι το έργο: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς» αποτελεί μέρος του 

δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό 

εκπονηθεί. 
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Γ. Να βεβαιώσετε ότι το έργο: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς» δεν έχει ήδη ενταχθεί για 

χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Δ. Να δεσμευτείτε ότι ο Δήμος Αγιάς ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας της πράξης αναλαμβάνει την 

εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου για την προβλεπόμενη χρήση, μετά την αποπεράτωση του έργου, 

διασφαλίζοντας τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,  τουλάχιστον για τέσσερις μήνες το χρόνο.     

 

Ε. Να εξουσιοδοτήσετε τον 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 την χρηματοδότηση και υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την ανάγκη για τη Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Αγιάς, καθώς δεν υφίσταται άλλο 

κτίριο σε όλη την διοικητική επικράτεια του Δήμου με την ίδια χρήση, 

- την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου για την ένταξη της πράξης στο υπό εκπόνηση 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα της προτεινόμενης 

πράξης, 

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης ένταξης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση 

Δημοτικών Κτιρίων», με τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στην Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 

και συγκεκριμένα στην Ομάδα Α2 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€. 

 

Β. Δεσμευόμαστε ότι το έργο: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς» αποτελεί μέρος του δημοτικού 

σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό εκπονηθεί. 

 

Γ. Βεβαιώνουμε ότι το έργο: «Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγιάς» δεν έχει ήδη ενταχθεί για 

χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Δ. Δεσμευόμαστε ότι ο Δήμος Αγιάς ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας της πράξης αναλαμβάνει την 

εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου για την προβλεπόμενη χρήση, μετά την αποπεράτωση του έργου, 

διασφαλίζοντας τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,  τουλάχιστον για τέσσερις μήνες το χρόνο.     

 

Ε. 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 την χρηματοδότηση και υλοποίηση 

του προτεινόμενου έργου.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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