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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
πρακτικού 17ης /21-10-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο .-

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για
το έργο: «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του
Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 251/2011
Στην Αγιά σήμερα 21/10/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 π.μ. στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1649714/10/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεοδώρου που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου, επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την υπαριθμ.
234/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με την αναβολή και
μετάθεση της 16ης–20/10/2011 συνεδρίασης κατά μια ημέρα λόγω της Πανελλαδικής
Απεργίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ κλπ..
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Καλαγιάς Γρηγόριος
5. Λέτσιος Βασίλειος
7. Μαυρογιάννης Αντώνιος
9. Μπελιάς Αντώνιος
11. Σιμούλης Θωμάς
13. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Συρακούλης Γεώργιος

2. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Καψάλης Βασίλειος
6. Μαρούδας Ρίζος
8. Μπάτσικας Βασίλειος
10. Ξαφάρας Χρήστος
12. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος
16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
11. Τσιτσές Δημήτριος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Τσαγκάλης Αντώνιος
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που δεν προσήλθαν αν και κληθήκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν σύμφωνα με την παρ.8 του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμητρας και
Σκλήθρου, κ.κ. Πλατής Βασίλειος και Πραντζίδης Δημήτριος, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κ.
Πατσιαβούδης Στέργιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου κ.
Πατσαβούρας Ιωάννης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε
σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Επίσης πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου, τη συζήτηση
των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: «Έγκριση εγκατάστασης αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο
Λύκειο Αγιάς».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: «Ορισμός μελών στην επιτροπή κατάσχεσης και πώλησης ζώων
κτηνοτροφικών επιχειρήσεων».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Συζήτηση σχετικά με πρόταση υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας για τη
μεταφορά μαθητών.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με την
εργασιακή εφεδρεία.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων αποχώρησε από την αίθουσα, για
προσωπικούς λόγους, ο δημοτικός σύμβουλους της δημοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας κ. Μαυρογιάννης Αντώνιος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 13ο .-

Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου Λαρισαίων για
το έργο: «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του
Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 251/2011
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας με το υπ’ αριθμ
2795/30-6-2011 έγγραφο, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή
προτάσεων των έργων της κατηγορίας της πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
με Κωδικό
Προτεραιότητας 56 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Θεσσαλίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΟΣ –
ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013 μέχρι 2-11-2011 (Β κύκλος Αξιολόγησης).
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Δεδομένου ότι για την υποβολή των αιτήσεων απαιτείται Βεβαίωση Διαχειριστικής
Επάρκειας ή προγραμματική σύμβαση σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας
εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 13 του Ν. 3840/2010 και ο Δήμος
Αγιάς για να υποβάλλει πρόταση για την πράξη «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής
Κόκκινου νερού του Δήμου Αγιάς» θα πρέπει να συνάψει προγραμματική σύμβαση με
το Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος θα είναι ο Φορέας Υλοποίησης του έργου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας:
1. Την υποβολή πρότασης στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» με Κωδικό Προτεραιότητας 56 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» για την κατηγορία πράξεων
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» με τίτλο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του
Δήμου Αγιάς»,
2. Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου
Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού του Δήμου
Αγιάς»,
3. Τον ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης
με τον αναπληρωτή του, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής και
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε τα εξής:
«Όπως έχω πει επανειλημμένα θα ψηφίζω θετικά μόνο για έργα που αφορούν την
υγεία, την ασφάλεια και το συμφέρον των δημοτών. Στην προκειμένη περίπτωση το
έργο δεν αφορά την υγεία ή την ασφάλεια των δημοτών και ως εκ τούτου θα
καταψηφίσω.
Θα πω επίσης ότι στη δύσκολη οικονομικής κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
μας νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από έργα βιτρίνας, δηλαδή έργα που
αφορούν αναπλάσεις, αναδείξεις χώρων κλπ.».








Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,
την υπ’ αριθμ.249/2011 απόφασή του με θέμα: Έγκριση της τροποποιημένης
μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Ανάδειξη Ιαματικής
Πηγής Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς»,
το υπαριθμ.2795/30-6-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας μας
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010,
τις διατάξεις τις παρ.13 του άρθρου 10 του Ν.3840/2010 και
την τοποθέτηση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κου Καλαγιά

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη
Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού του Δήμου Αγιάς» από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013, άξονας
προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας»,
κωδικός προτεραιότητας 56: «Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς»
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και κατηγορίας – πράξης: «Ανάδειξη – προβολή τοπίων και μνημείων φυσικής
κληρονομιάς».
2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του
Δήμου Λαρισαίων για το έργο: «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού
του Δήμου Αγιάς», με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο Λαρισαίων.
3. Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης το Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος
αυτής, με αναπληρωτή του, τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
Ξαφάρα Χρήστο.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 251/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

