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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

69/2016 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 26.04.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 9
ο
 :  Έγκριση της μελέτης του έργου: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης» και καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3365/22.04.2016 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 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

17. Αναστασίου Ιωάννης 18. Αράπης Χρήστος 

19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 20. Ζιούλη Αναστασία 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ολύμπιος Αθανάσιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε 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 και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 9
ο
 :  Έγκριση της μελέτης του έργου: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης» και καθορισμός 

του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Γεώργιος Γιάνναρος, Δημοτικός Σύμβουλος, υπεύθυνος για τη λειτουργία της 

κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 209 του  Ν. 3463/06, όπου ορίζεται: «Οι μελέτες των έργων και παροχής 

υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και 

θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

συνέταξε την με αριθμό 3/2016 μελέτη του έργου: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης», συνολικού  

προϋπολογισμού 12.546,00 € με το Φ.Π.Α. 

 

Η μελέτη αφορά στην επισκευή - διαμόρφωση των χώρων σίτισης της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Στομίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Στομίου της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. Συγκεκριμένα 

προτείνεται η επισκευή – διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης που αφορούν στην 

υποστήριξη της σίτισης του προσωπικού και των κατασκηνωτών με την επίστρωση νέων πλακιδίων στις 

εσωτερικές και κάποιες εξωτερικές επιφάνειές τους. 

 

Στη 2
η
 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και στη 1

η
 τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου, το οποίο ψηφίστηκε με την με αριθμό 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται το έργο: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης», το οποίο 

χρηματοδοτείται από Χ.Υ. Δημοτικής Κατασκήνωσης. 

 

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. Επιπλέον δε το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον τρόπο εκτέλεσης του 

έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9, παρ.1, 2 και 6 του ΠΔ 171/87. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 9, παρ.1,2 και 6 του ΠΔ 171/87, 

2. την με αριθμό  25/2015 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία,  

3. το άρθρο 209, παρ, 4 του Ν. 3463/06,  

4. το γεγονός ότι το εν λόγω έργο προβλέπεται στη 1
η
 τροποποίηση τεχνικού πρόγραμμα του Δήμου, το 

οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 3463/06, και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 58/2016 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
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Εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

α) την με αριθμό 3/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης» συνολικού 

προϋπολογισμού 12.546,00 € με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Άγιάς, 

β) την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης», με απευθείας ανάθεση, που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, κατόπιν 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Γιάνναρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209 παρ. 4 του ν. 3463/06 (Α΄114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α΄116): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημόσιων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα,  

- τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.1, 2 και 6 του Π.δ. 171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- το γεγονός ότι το έργο «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης» εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα 

και στον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση της 2
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 και της 1
ης

 τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016» 

- την με αριθμό 3/2016 μελέτη του έργου: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης», που συντάχθηκε 

από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την με αριθμό 3/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «Επισκευή χώρου σίτισης 

κατασκήνωσης», η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, συνολικού προϋπολογισμού 

12.546,00€ με το Φ.Π.Α. 

 

Β.  Εγκρίνουμε την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή χώρου σίτισης κατασκήνωσης», με 

απευθείας ανάθεση, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς και βάσει της 

σχετικής μελέτης. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


