
Σελίδα 1 από 4 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 28/11/2018 ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.11.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 9856 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

192/2018 
από το πρακτικό της 14

ης
/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10
ο
 : Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και δέσμευση κάλυψης ιδίας 

συμμετοχής. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 28.11.2018, ώρα 18:00 (6:00 

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

πρωτοκόλλου 9718/28.11.2018 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. Αναστασίου Ιωάννης
1
 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 
20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος 

Παπακώστας. 

 

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 10
ο
 : Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αριθμό πρωτ.: 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και δέσμευση κάλυψης 

ιδίας συμμετοχής. 

 

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

εξής: 

 

Σύμφωνα με την με αριθ. 81/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή και η 

υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων. 

 

Η δράση αφορά Δήμους σύμφωνα με το κατάλογο αποδεκτών του συνοδευτικού πίνακα της εν λόγω 

πρόσκλησης: α) με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της 

επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-

2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, β) με 

μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες 

χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή 

έργων γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες, γ) της Α’ και Β’ δράσης 

αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων 

στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης και δ) της χώρας για 

την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την 

εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση 

μελετών, που θα αφορούν σε έργα υποδομής ή έργα γενικού ενδιαφέροντος.  

 

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους Δήμους των κατηγοριών α, β και δ δεν μπορεί να ξεπερνά 

ανά Δήμο το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας γ δεν μπορεί να ξεπερνά το 

ποσό των 15.000 ανά Δήμο. 

 

Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Ο.Τ.Α. : 

 για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών, 

 για την ωρίμανση του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων 
των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, o Δήμος Αγιάς προτίθεται να υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις: 

Α. Υποβολή πρότασης για την ωρίμανση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»  με στόχο την τελική κατασκευή έργου ταμίευσης, το οποίο θα συμβάλει 
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στη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής. Το έργο ταμίευσης θα 

αποτελείται από φράγμα λιθόρριπτο με αργιλικό πυρήνα, είτε από φράγμα σκληρού επιχώματος. Η επιλογή 

του τύπου του έργου θα γίνει στο τελικό στάδιο της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αντοχής – 

οικονομικότητας. Προκειμένου το έργο να καταστεί πλήρης ώριμο απαιτείται η εκπόνηση μιας σειράς 

μελετών και συγκεκριμένα απαιτούνται η εκπόνηση των παρακάτω μελετών που με βάση την προεκτίμηση 

αμοιβής υπολογίζονται στα εξής ποσά: 

- Υδραυλική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στην Ποταμιά Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

58.494,00 Ευρώ 

- Υδρολογική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στην Ποταμιά Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

14.123,00 Ευρώ 

- Γεωλογική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στην Ποταμιά Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

7.940,00 Ευρώ 

- Γεωτεχνική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στην Ποταμιά Δήμου Αγιάς προϋπολογισμού 

38.060,00 Ευρώ 

- Περιβαλλοντική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στην Ποταμιά Δήμου Αγιάς 

προϋπολογισμού 35.899,00 Ευρώ   

 

Β. Υποβολή πρότασης για την ωρίμανση έργου για την Εφαρμογή του Net Metering και του Virtual Net 

Metering σε εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου Αγιάς  με στόχο να μειώσει σημαντικά το 

ενεργειακό κόστος του Δήμου ενώ ταυτόχρονα να αυξήσει τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη με 

προϋπολογισμό 20.500,00 Ευρώ. 

 

Γ. Υποβολή πρότασης για Τεχνικό Σύμβουλο οριζόντιας υποστήριξης εφαρμογής της "Επιχορήγησης 

Μελετών Ωρίμανσης Έργων των ΟΤΑ" στο Δήμο Αγιάς ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 

υλοποίηση των έργων του Δήμου Αγιάς, σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καθώς και η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εργασιών του προγράμματος του ΤΠΔ με 

προϋπολογισμό 17.000,00 Ευρώ. 

 

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής της σχετικής πρόσκλησης, ο Δήμος δύναται να καλύψει το υπόλοιπο 

ποσό πέραν των 85.000,00 Ευρώ λαμβάνοντας σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στη περίπτωση 

έκπτωσης, το ΤΠΔ συνεχίζει να έχει στη διάθεση του Δήμου το ποσό της επιχορήγησης δηλαδή τα 

85.000.00 ευρώ, επομένως οι συγκεκριμένες μελέτες για την ωρίμανση του έργου σε περίπτωση έκπτωσης 

που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να οδηγήσει σε νομική δέσμευση με ποσό 

μικρότερο ή ίσο των 85.000 ευρώ (ανώτερο όριο επιχορήγησης) δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο 

δικαιούχο να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το κόστος των μελετών από την εν λόγω επιχορήγηση του 

ΤΠΔ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε ότι για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» 

Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για τη χρηματοδότηση μελετών και την ωρίμανση 

έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος, η οικονομική διαφορά που προκύπτει – δεδομένου ότι το 

ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το σύνολο της υποβολής των προτάσεων 

εξολοκλήρου - θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αγιάς. 

 

Β. 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 χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

εκπόνηση μελετών.  
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

είπε στην τοποθέτησή του: «Θα το ψηφίσουμε με την προϋπόθεση ότι θα καλυφθεί το σύνολο του ποσού από 

την Κρατική χρηματοδότηση και παρ’ όλες τις υποσημειώσεις μας για το πώς θα έπρεπε να γίνονται τα 

υδρολογικά έργα. Διότι αντί να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός που τα φράγματα και οι δεξαμενές θα 

έπρεπε να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της περιοχής, τώρα γίνονται εντελώς ξεχωριστά». 

 

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον», είπε στην τοποθέτησή του: «Θεωρώ λίγα τα στοιχεία που μας δίνετε για να συμφωνήσω ή 

να διαφωνήσω και γι’ αυτό δηλώνω “Παρών”». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- την υπ’ αριθμ. 81/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΣΑΩ6Ι-ΖΣ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: 

«Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ 

Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων», 

- την με αριθμό πρωτ.: 41724/30-3-2018 Πρόσκληση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Βεβαιώνουμε ότι για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 41724/30-3-2018 του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΟΤΑ» Β΄ Δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για τη χρηματοδότηση μελετών και την 

ωρίμανση έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος, η οικονομική διαφορά που προκύπτει – 

δεδομένου ότι το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το σύνολο της υποβολής 

των προτάσεων εξολοκλήρου - θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Αγιάς. 

 

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

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

εκπόνηση μελετών.  

 

Δήλωσαν «Παρών» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»:  Μασούρας Γεώργιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σκαπέτης Αντώνιος και 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2018. 
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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