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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Μ. Τρίτη 23/04/2019 ώρα 22:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.04.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 3977 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

67/2019 
από το πρακτικό της 6ης/ 23.04.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  4ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 27682/10-4-2019 (ΑΔΑ:9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) απόφασης ένταξης του 

έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Μ. Τρίτη 23-04-2019, ώρα 18:00 (6:00 

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

πρωτοκόλλου 3790/19-04-2019 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος 13. Ριζούλης Στέφανος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαπέτης Αντώνιος1 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2 19. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

20. Αναστασίου Ιωάννης 21. Βατζιάς Αντίγονος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, συμφωνώντας με τοποθέτηση του κ. Τριανταφύλλου. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της παράταξής του για το χρόνο και 

τη θεματολογία της συνεδρίασης λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. 

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: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

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 4ο : Αποδοχή της υπ’ αριθ. 27682/10-4-2019 (ΑΔΑ:9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) απόφασης ένταξης του 

έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας». 

 

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

εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής 

Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε την με αρ. πρωτ. 18399/7-03-2019 (ΑΔΑ: 

ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) απόφαση ένταξης της Πράξης: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων 

Αγιάς και Μελιβοίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

Με βάση την ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε η ένταξη του εν λόγω έργου του Δήμου Αγιάς στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του 

Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Aγιάς.  

 

Η χρηματοδότηση του έργου είναι το ποσό των 744.000,00 € από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ της ΣΑΕ 055 

2017ΣΕ05500010 και το ποσό των 410.000,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου.   

 

Το εν λόγω έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων  του  γηπέδου ποδοσφαίρου 

του οικισμού της Αγιάς, ενώ περιλαμβάνει πρόσθετες εργασίες αναβάθμισης/βελτίωσης στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου του οικισμού Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς.  

 

Θα κατασκευαστεί νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Αγιά διαστάσεων 111,0x70,86μ, που θα 

συμπεριλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής των στρώσεων υποδομής, εγκατάσταση νέου 

χλοοτάπητα, καθώς και του απαιτούμενου αρδευτικού δικτύου. Περιμετρικά του γηπέδου θα κατασκευαστεί 

στίβος συνθετικού τάπητα τεσσάρων διαδρομών. Στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου θα 

κατασκευαστεί βοηθητικό γήπεδο διαστάσεων 5,0Χ5,0 Περαιτέρω, προβλέπεται η κατασκευή  δικτύου 

αποστράγγισης των γηπέδων, Στους εσωτερικούς χώρους του κτίσματος της κερκίδας θα αντικατασταθούν 

τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, θα γίνουν εργασίες επίστρωσης των δαπέδων και των τοίχων των 

χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια,  θα αντικατασταθούν τα εξωτερικά κουφώματα και οι εσωτερικές 

ξύλινες πόρτες. Τέλος, θα γίνουν εργασίες επισκευής των επιχρισμάτων και χρωματισμού των εσωτερικών 

και εξωτερικών επιφανειών. Στις κερκίδες θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φθαρμένα από τη διαβρωτική 

δράση του ήλιου πλαστικά καθίσματα και θα συμπληρωθεί ο αριθμός τους. Προβλέπεται ακόμη νέα 

εγκατάσταση για τον ηλεκτροφωτισμό του. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται η βελτίωση των περιμετρικών 

περιφράξεων. 

 

Στο γήπεδο Μελιβοίας θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης και προστασίας. Επιπλέον, θα γίνουν 

εργασίες επισκευής και συντηρήσεων στα ορθογωνικά ισόγεια οικήματα που αποτελούν τα αποδυτήρια και 

τους βοηθητικούς χώρους του γηπέδου. 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης 

της πράξης παρακαλούμε με απόφασή σας: 
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1. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 27682/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

2. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων 

της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης. 

3.  Να ορίσετε ως υπόλογο της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Θωμάς Σιμούλης, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος, είπε στην τοποθέτησή του: «Θεωρώ μεγάλο το 

πόσο και πέρα απ’ αυτό τέτοια έργα δεσμεύουν την επόμενη δημοτική Αρχή. Θα δηλώσω «Παρών».  

 

 

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 αριθμ. πρωτ. 27682/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) απόφαση ένταξης της Πράξης: 

«Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. 27682/10-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΨΕ465ΧΘ7-95Α) απόφαση ένταξης της 

Πράξης: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

 

2. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων της 

απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

3.  Ορίζουμε ως υπόλογο της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

Δήλωσε «Παρών» και μειοψήφησε ο Θωμάς Σιμούλης, ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος, για τους λόγους 

που προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2019. 
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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