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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

199/2017 
από το πρακτικό της 15

ης
/ 28.11.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6
ο
: 

 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για 

την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.11.2017, ώρα 6:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 12326/24.11.2017 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Σιμούλης Θωμάς 

12. Σκαρκάλης Χρήστος 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σκαπέτης Αντώνιος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΩΡΟΛΩ6Ι-ΡΤΛ



Σελίδα 2 από 5 

Λήξη συνεδρίασης, Τρίτη 28/10/2017 ώρα 21:15 

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), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

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 6
ο
: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 

(Υποκατάσταση δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για 

την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας εξέδωσε την Α.Π: 996/22-06-2017 

Πρόσκληση με κωδικό Αρ.43 παρ 1.2.3 με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι, οι 

Περιφέρειες της χώρας και τα Λιμενικά Ταμεία να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου 

να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

 

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη προς διάθεση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 35.000.000,00 

ευρώ. 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) έργα που αφορούν μεταξύ άλλων: 

- Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους 

τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια,  

- Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να 

βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.  

 

Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η στήριξη της οικονομίας της περιοχής και η τόνωση του 

αλιευτικού εισοδήματος με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών 

επιχειρήσεων και παράλληλα η βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας. Στο συγκεκριμένο 

στόχο θα συμβάλλει τα μέγιστα μια σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων της 

περιοχής.  

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020 για τη χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου».  

 

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του 

ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ 

του Καν. (ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων). 
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Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), η αρμόδια αρχή διαχείρισης 

«εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα 

να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης». 

 

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 50 του ν. 4314/2014: 

«1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου 

διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και 

πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η εκτίμηση αυτή 

επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια 

υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος 

οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των 

πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και 

επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις 

διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μέρος ή και το σύνολο 

των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου 

μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς». 

Για το σκοπό αυτό για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, για την υποβοήθηση τόσο των 

αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών, όσο και των δυνητικών δικαιούχων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα που 

ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων που πρόκειται να 

εκδοθούν, έχει συνταχτεί αναλυτικός «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΘΑ 2014-2020», που επισυνάπτεται στην Πρόσκληση με 

κωδικό: Αρ43 παρ. 1.2.3 (Α/Α ΟΠΣ: 2231).  

 

Στον εν λόγω ΟΔΗΓΟ προβλέπεται η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δικαιούχου σε άλλο φορέα 

μέσω Προγραμματικής Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή ένας «αδύναμος» φορέας, όπως ο Δήμος Αγιάς 

– με διαπιστωμένες αδυναμίες που αφορούν τόσο ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες (π.χ. για επίβλεψη 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών), όσο και στην  υποστελέχωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα το 

υφιστάμενο προσωπικό να αδυνατεί να ανταποκριθεί στον αριθμό των έργων που υλοποιείται και 

επιβλέπεται ταυτόχρονα - μπορεί να συμβληθεί με έναν άλλο φορέα που καλύπτει τα κριτήρια της 

διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, προκειμένου ο δεύτερος να αναλάβει για λογαριασμό του 

πρώτου (κυρίου του έργου) να λειτουργήσει ως δικαιούχος για την προτεινόμενη πράξη. 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) για την περίπτωση αυτή αποτελεί το 

άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη ΠΣ. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Αγιάς προτείνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν ως Φορέας 

Υλοποίησης της πράξης: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας: 

1. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 (Υποκατάσταση 

δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της 

πράξης: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου», σύμφωνα με το σχέδιο Προγραμματικής 

Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2. Την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 - 

Ενωσιακή προτεραιότητα 1, στο πλαίσιο του Μέτρου ΕΤΘΑ 3.1.23, στην Πρόσκληση της ΕΥΔ 

Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας με κωδικό Αρ.43 παρ 1.2.3 (Α/Α ΟΠΣ: 2231) για τη χρηματοδότηση 

του έργου: «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου»,  

3. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία 

και συντήρηση του έργου. 

4. Να ορίσετε εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης, που θα είναι και 

πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

5. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό το έργο είναι από Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία 

προβλέπουν τη χρηματοδότηση για την κατασκευή, αλλά καμιά χρηματοδότηση για τη συντήρησή του. Όπως 

λέει και η εισήγηση η συντήρηση θα επιβαρύνει το δήμο Αγιάς. Και άραγε τι προβλέψεις υπάρχουν στον 

κρατικό προϋπολογισμό για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου; Δεν προβλέπεται καμία. Και επειδή η 

συντήρηση θα επιβαρύνει ανταποδοτικά τους μικροψαράδες της περιοχής δεν θα το ψηφίσουμε». 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, 

- τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 3δ του Κανονισμού ΕΕ με αριθμό 1303/2013 (Κανονισμός 

Κοινών Διατάξεων), 

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4314/2014 (Α’ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», 

- την με Α.Π: 996/22-06-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και 

Θάλασσας, με κωδικό Αρ.43 παρ 1.2.3 με την οποία καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες της χώρας 

και τα Λιμενικά Ταμεία να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν 

και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2017 (Υποκατάσταση 

δικαιούχου), μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: 

«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου», σύμφωνα με το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 

- Ενωσιακή προτεραιότητα 1, στο πλαίσιο του Μέτρου ΕΤΘΑ 3.1.23, στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. 

Αλιείας και Θάλασσας με κωδικό Αρ.43 παρ 1.2.3 (Α/Α ΟΠΣ: 2231) για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Στομίου». 

 

3. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου. 

 

4. Ορίζουμε εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης τον Δήμαρχο Αντώνη 

Γκουντάρα, που θα είναι και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με αναπληρωτή του, 

τον Γεώργιο Γιάνναρο, Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ευρυμενών. 

 

5. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  

 

6. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 
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Σελίδα 5 από 5 

Λήξη συνεδρίασης, Τρίτη 28/10/2017 ώρα 21:15 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα - Λιαράτσικα, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 199/2017. 
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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