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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 27/12/2018 ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 28.12.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 10734 

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  

219/2018 
από το πρακτικό της 16ης/ 27.12.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 17:30 (5:00 

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

πρωτοκόλλου 10620/21.12.2018 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης1 

4. Αργυρούλης Ιωάννης  5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)  

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τσιώνης Αστέριος 
Απόντες 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Ζιούλη Αναστασία 

24. Μπάτσικας Βασίλειος 25. Σιμούλης Θωμάς 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων 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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν 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 10ο : Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.  

 

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

συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 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 42/2018 μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», 

συνολικού  προϋπολογισμού 1.154.000,00 ΕΥΡΏ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). 

 

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, όπως:  στρώση  άμμου, 

σκύρων της ΠΤΠ Ο180, αδρανών 7-25 m, στρώση γαρμπιλιού 4 έως 10 mm και στρώση εδαφικού 

υποστρώματος του χλοοτάπητα. Ο διαχωρισμός των στρώσεων από το γειτονικό εδαφικό υλικό θα 

επιτευχθεί με γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών. Μετά την κατασκευή των παραπάνω στρώσεων θα γίνει η 

εγκατάσταση του νέου χλοοτάπητα, καθώς και του απαιτούμενου αρδευτικού δικτύου. Περιμετρικά του 

γηπέδου θα κατασκευαστεί στίβος συνθετικού τάπητα τεσσάρων διαδρομών. Η επιφάνεια του στίβου θα 

είναι 2523,20 μ2. Στην δυτική πλευρά του γηπέδου ο τάπητας θα εκτείνεται έως το τοίχωμα του 

κιγκλιδώματος διαχωρισμού θεατών-αγωνιστικού χώρου. Στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου θα 

κατασκευαστεί βοηθητικό γήπεδο διαστάσεων 5,0Χ5,0 (44.0X27.0 m).  Το εν λόγω γήπεδο θα 

χρησιμοποιηθεί ως γήπεδο προπόνησης, αλλά και ως γήπεδο 5x5. Περαιτέρω, προβλέπεται η κατασκευή  

δικτύου αποστράγγισης των γηπέδων, που αποτελείται από περιμετρικά καναλέτα  ορθογωνικής ανοικτής 

διατομής. Στα καναλέτα θα συγκεντρώνονται τα στραγγίσματα που διηθούνται στη στρώση των σκύρων. 

Για την υποβοήθηση της στράγγισης, μέσα στην στρώση των σκύρων, θα τοποθετηθούν στραγγιστήριοι 

σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου D315 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, 

κατηγορίας αντοχής SN8. Οι σωλήνες διατάσσονται κάθετοι στα καναλέτα ανά απόσταση 5,0μ  και  

εκτονώνουν τα στραγγίσματα στο περιμετρικό καναλέτο. 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 
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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 γηπέδου της Αγιάς, 

καθώς και οι απαιτούμενες υποδομές-εγκαταστάσεις για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου 

5x5 που προτείνεται να κατασκευαστεί στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου. Τέλος, 

συμπεριλαμβάνεται η βελτίωση των περιμετρικών περιφράξεων με την κατασκευή νέων από γαλβανισμένο 

συρματόπλεγμα που θα στερεώνεται σε γαλβανισμένους σιδηρούς ορθοστάτες κοίλης κυκλικής διατομής 

που θα διατάσσονται ανά 2,0 μ.  

 

Στο γήπεδο Μελιβοίας θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης και προστασίας από τη διάβρωση μήκους 

50,0μ και ύψους 2,50μ. Τα συρματοκιβώτια διαμορφώνονται βαθμιδωτά με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε σειρά 

να  εδράζεται σε όλη της την επιφάνεια στην υποκείμενη. Τα συρματοκιβώτια θα είναι πλάτους 1,0 μ και 

ύψους επίσης 1,0 μ. Το μήκος τους θα είναι 2,0 μ με ενδιάμεσο διάφραγμα. Το πάχος του σύρματος θα είναι 

3 χιλ  με άνοιγμα βρόγχου 80 (80Χ100). Οι λίθοι πλήρωσης θα έχουν διάσταση D50=150mm. Για την 

σταθερότητα του εδαφικού υλικού πίσω από τα συρματοκιβώτια, τα τελευταία θα επενδυθούν με 

γεωύφασμα διαχωρισμού σε όλη την διεπιφάνεια επαφής με το έδαφος. Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες 

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

βοηθητικούς χώρους του γηπέδου. 

 

Για τη χρηματοδότηση του έργου προτείνεται η υποβολή πρότασης για την ένταξή του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης που εκδόθηκε και 

αφορά στη χρηματοδότηση έργων βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 

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». 

 

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 42/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», 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 42/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς, 

 

β) την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», με 

δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 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. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Θεόδωρου Σουλιώτη, εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και 

τον συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- 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», 

- την υπ’ αριθμ. 42/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε:  

1. Την με αριθμό 42/2018 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και Μελιβοίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

2. Την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγιάς και 

Μελιβοίας», με δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό 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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 219/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


