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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
138/2017
ης
από το πρακτικό της 12 / 24.08.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 11ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 24.08.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 7917/20.08.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σμυρλής Βασίλειος1
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
23. Μπεϊνάς Αντώνιος
24. Σκαπέτης Αντώνιος
25. Ολύμπιος Αθανάσιος
26. Σουλιώτης Θεόδωρος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
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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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Λάμπρου
Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
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 11ο :

Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Το θέμα εισηγήθηκε Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου
τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.): «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 18/2017 μελέτη του έργου:
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με το Φ.Π.Α.
Το εν λόγω έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση υφιστάμενου χωματόδρομου που οδηγεί σε γεωργικές και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στον οικισμό της Άνω Σωτηρίτσας της Δ.Ε. Μελιβοίας. Ο εν λόγω δρόμος,
όπως αποτυπώνεται στον ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την 18/2017 μελέτη, αποτελεί ήδη διανοιγμένη
χωμάτινη οδό, η οποία προτείνεται να βελτιωθεί με την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και κατά
συνέπεια δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου. Βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλης
περιοχή, συνδέεται με υφιστάμενο συνεχές ασφαλτοστρωμένο και τσιμεντοστρωμένο δίκτυο και δεν εξυπηρετεί
τη γενική κυκλοφορία, καθώς δεν αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
Η βελτίωση των υποδομών πρόσβασης προς τις αγροτικές καλλιέργειες και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
της περιοχής αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, στην ευκολότερη
και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στην ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
των ευπαθών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα και στην τοπική αγροτική οικονομία.
Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης για την ένταξή του στο ΠΑΑ 2014-2020,
στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 3, Δράσης 4 στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με
κωδικό 4.3.4/ΕΥΔΠ_89(1η).
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, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010: «Το
δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του».
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το άρθρο 2 του ΠΔ 171/87,
2. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. την με αριθμό 18/2017 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,
4. το άρθρο 209, παρ. 4 και το άρθρο 208 του Ν. 3463/06,
εισηγούμαστε να εγκρίνετε:
α) την με αριθμό 18/2017 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
Άνω Σωτηρίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με το Φ.Π.Α., που συντάχθηκε και θεωρήθηκε
από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς,
β) την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας» με δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα καθορίσει
με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»,
είπε στην τοποθέτησή του: «Καλό είναι που ετοιμάζουμε και καταθέτουμε προτάσεις και έχουμε έτοιμες
μελέτες για τέτοιου είδους έργα υποδομής. Βλέπουμε όμως ότι οι σημερινές μελέτες και οι προτάσεις
αφορούν λίγες περιοχές του Δήμου μας.
Αυτό που προβληματίζει είναι ο μικρός χρόνος που υπήρχε για να κατατεθούν όλα αυτά, αλλά και ότι δεν
συμπεριλαμβάνονται μέσα στις μελέτες και στις προτάσεις αυτές έργα οδοποιίας για τις Δημοτικές
Ενότητας Λακέρειας και Ευρυμενών που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα».
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνούμε απόλυτα με την υποβολή των προτάσεων και την
έγκριση των μελετών γιατί πρέπει να γίνουν πολλά έργα υποδομής που τα έχουν ανάγκη οι κάτοικοι του
Δήμου.
Όμως το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένα ποσό φοβερά χαμηλό. Γι’ αυτό
μπαίνουν και τα κριτήρια επιλογής, γι’ αυτό και δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιοχές. Στην ουσία
είναι πολιτική μοιράσματος της φτώχειας. Ούτε η αγροτική οδοποιία θα καλυφθεί συνολικά, αλλά και οι
προτάσεις που θα γίνουν δεν σημαίνει ότι θα εγκριθούν όλες.
Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρόκειται για πολύ χαμηλή χρηματοδότηση που θα
καλύψει απειροελάχιστες ανάγκες της αγροτικής οδοποιίας. Σκεφτείτε λοιπόν ξανά με ποιο διεκδικητικό
πλαίσιο, μαζί με τους αγροτικούς συλλόγους, θα διεκδικήσουμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις για να
φτιαχτεί η αγροτική οδοποιία και άλλα έργα υποδομής.
Θα υπερψηφίσουμε βέβαια την έγκριση των μελετών και την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης».
Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον», είπε στην τοποθέτησή του: «Και εμένα αυτό που προβληματίζει είναι ότι έχουν αποκλειστεί
κάποιες περιοχές και ειδικά το κομμάτι της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας. Δεν ξέρω τις τεχνικές
λεπτομέρειες αλλά αυτό είναι ένα θέμα».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να
ολοκληρώσουμε μελέτες ταυτόχρονα για όλο το δήμο. Η πρόταση που συζητάμε έχει συγκεκριμένους
περιορισμούς και δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα χωριά της Δ.Ε. Λακέρειας και της Δ.Ε.
Ευρυμενών. Κάποιες περιοχές συμπεριλήφθησαν ως πληγείσες από την τελευταία θεομηνία, αφού
υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Είναι θέμα του Υπουργείου που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Έτσι περιοριζόμαστε στα ελάχιστα χωριά του Δήμου μας που
συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα. Τα χρήματα είναι ελάχιστα και αν καταφέρουμε να ενταχθεί ένα
έργο θα είναι άθλος. Κάνουμε όμως την προσπάθεια μας για να μην μείνουμε έξω από το πρόγραμμα».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε 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»,
- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 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»,
- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.
177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- την με αριθμό 18/2017 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε:
1. Την με αριθμό 18/2017 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ με το Φ.Π.Α., που
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
2. Την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Άνω Σωτηρίτσας» με δημόσιο ανοικτό
διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με τους όρους που θα
καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγιάς και βάσει της σχετικής μελέτης.
Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

