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Θέμα:  «Πρόσκληση σε 21
η
/2013 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». 

(Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012) 

 

 

 

 ΠΡΟΣ 

 (όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

  

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 19 

Δεκεμβρίου 2013, ώρα 18:00 (6:00μμ.), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.51/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: 

«Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ Αγιάς». (Εισηγητές: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος και 

Βασίλειος Μπάτσικας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς). 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση μείωσης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις ευπαθείς 

ομάδες του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων των: Μαρίας Μιχαλοπούλου, Μαντίκα 

Δημήτριου, Ρουπακιά Ιωάννη και Ηρωίδη Απόστολου, για την τροποποίηση - επέκταση στο 

Ο.Τ.348 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγιοκάμπου. (Εισηγητές: Βασίλειος Σμυρλής, 

Αντιδήμαρχος και Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

 

Θέμα 4ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

σκοπό την κατασκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου. 

(Εισηγητής: Βασίλειος Μπάτσικας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς). 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 

2014. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 6ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: Γεώργιος 

Βαλάρης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς). 

 

Θέμα 7ο: Εξέταση αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών).   

 

Θέμα 8ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «Σωτηρίτσα» της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. (Εισηγητής: Ιωάννης 

Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «Καλιακούδα» της 

Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. (Εισηγητής: Ιωάννης 

Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 10ο: Αποδοχή ποσού 48.296,26€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 

χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).  

 

Θέμα 11ο: Αποδοχή ποσού 16.806,15€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη 

δαπανών θέρμανσης σχολείων και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου 

Αγιάς. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00€, από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τα έξοδα λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Στομίου το έτος 2013. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 13ο: Ένταξη στην απογραφή έναρξης του Δήμου Αγιάς ποσού 1.684,55€ από οφειλές, 

του πρώην Δήμου Λακέρειας, στον Βασίλειο Τσιτσιρίγκο. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 15ο: Έγκριση 9
ης

 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 9
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 16ο: Έγκριση 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα 

με το υπ’ αριθμ.23988/246076/12-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 17ο: Καθορισμός των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς. 

(Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
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Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας 

(ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

(Εισηγητές: Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος και Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

 

Θέμα 19ο: Έγκριση διάλυσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων». 

(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 20ο: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση -

Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 21ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) – Υπομέτρο L321 

- Δράση L321-2, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 584/17-10-2013 της Ο.Τ.Δ. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», για τη χρηματοδότηση του 

έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 22ο: Έγκριση της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης 

της "Οικίας Αντωνίου"». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 23ο: Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών 

κτιρίων». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 24ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 25ο: Βεβαίωση για την περιοχή παρέμβασης του έργου: «Η/Μ Αρδευτικά Έργα Δ. 

Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(Ε.Τ.Επ.) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της 

αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.51/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με τίτλο: 

«Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑ Αγιάς». (Εισηγητές: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος και 

Βασίλειος Μπάτσικας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς). 

 

Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθμ.51/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΕΚΡ-ΖΡΕ) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αγιάς και σας καλούμε για την  έγκρισή της: 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  στην  οποία  παραβρέθηκε  και  ο 

Διευθυντής της ΔΕΥΑΑ Αλέξιος Μπουζούκης για την εισήγηση των θεμάτων και η 

υπάλληλος Αναγνώστου Χριστίνα για την τήρηση των πρακτικών. Ο Διευθυντής 

εισηγούμενος το 2
ο 

θέμα της ημερησίας διάταξης περί «Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΥΑ 

Αγιάς» είπε τα εξής : 

«Η σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει βυθίσει σε οικονομικό μαρασμό πολλά 

νοικοκυριά σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Τα νοικοκυριά αυτά έχουν αντικειμενική 

δυσκολία να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα βασικά αγαθά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος 

όπως είναι και το νερό. Πρέπει λοιπόν ως Δημοτική Επιχείρηση -μιας και ρόλος μας είναι 

και κοινωνικός – να επιδείξουμε τις αναγκαίες ευαισθησίες στις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες του Δήμου μας. Επίσης πρέπει να υπάρξει και μία τόνωση στην Επιχειρηματικότητα 

καθώς είναι σίγουρο ότι οι νέες επενδύσεις μαζί με τις υπάρχουσες θα βγάλουν την χώρα από 

την κρίση. 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς έχει την οικονομική δυνατότητα να απορροφήσει την επιβάρυνση του 

κοινωνικού τιμολογίου ώστε να μη θιγεί σε καμία περίπτωση η λειτουργικότητα και η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης. Αυτό βεβαίως είναι απόρροια μίας σοβαρής 

πολιτικής των εκάστοτε Διοικήσεων της Επιχείρησης καθώς η ΔΕΥΑΑ παρουσιάζει κέρδη 

στα αποτελέσματά της και φιγουράρει πανελλήνια στην κορυφή με τα 25.000.000,00 έργα 

ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. 

 

Θέλω επίσης να τονίσω ότι δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση η τιμολογιακή πολιτική της 

Επιχείρησης καθώς το τιμολόγιο κρίνεται ως το χαμηλότερο σε επίπεδο Νομού και από τα 

χαμηλότερα σε πανελλαδική κλίμακα. Η ΔΕΥΑΑ με αυτό το χαμηλό τιμολόγιο καθίσταται 

βιώσιμη, διότι τα μισθοδοτικά κόστη της Επιχείρησης είναι χαμηλά. Βέβαια αυτό σημαίνει 

ότι κάθε υπάλληλος της Επιχείρησης επωμίζεται δύο ή και παραπάνω οργανικές θέσεις. 

Σήμερα το κοινωνικό τιμολόγιο περιλαμβάνει άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους καθώς 

επίσης και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Στις παραπάνω 

κατηγορίες γίνεται μείωση στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 50% σύμφωνα 

με την υπ΄αρίθμ.29/2013 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Προτείνω λοιπόν την διεύρυνση του 

κοινωνικού τιμολογίου της Επιχείρησης – το οποίο έχει θεσπιστεί με την παράγραφο 12 του 

άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 - ώστε να πλαισιώσει τους οικονομικά αδύνατους αλλά και τους 

τρίτεκνους μόνιμους κατοίκους . 

 

Προτείνω λοιπόν σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία στον Δήμο Αγιάς, με 

ατομικό εισόδημα έως 3.000,00 ευρώ και οικογενειακό έως 6.000,00 ευρώ, να υπάγονται στο 

διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο προτείνεται να χρεώνεται με κλιμάκωση της 

κατανάλωσης ανά τρίμηνο ως εξής: 

1-20   κυβικά δωρεάν 

21-100 κυβικά 0,65 ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/deya_agias/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%9B%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A1-%CE%96%CE%A1%CE%95
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Τα δικαιολογητικά του κοινωνικού τιμολογίου κάθε χρόνο θα πρέπει να 

επανυποβάλλονται και θα είναι τα εξής: 

1. Αίτηση 

2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού 

3. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης αποδοχών ή σύνταξης (συνταξιούχους) 

4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας 

 

Για τους Επιχειρηματίες του Δήμου μας οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να περιορίσουν 

την κατανάλωσή τους (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης) 

προτείνονται τρία νούμερα παροχών 1,2,3 με διπλάσια και τριπλάσια κλιμάκωση της 

κατανάλωσης με αναλογικότητα στην ελάχιστη χρέωση. 

 

Το επαγγελματικό τιμολόγιο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Νο 1 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-200 κυβικά 0,65 

ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Νο 2 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 100 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-400 κυβικά 0,65 

ευρώ 

401-800 κυβικά 1,10 ευρώ 

801 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

 

Νο:3 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 150 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-600 κυβικά 0,65 

ευρώ 

601-1200 κυβικά 1,10 ευρώ 

1200 και πάνω 3,00 ευρώ 

 

Η επιλογή Νο: 2 και Νο: 3 παροχής σημαίνει την μη δυνατότητα διακοπής εκ μέρους του 

καταναλωτή της υδροδότησης του επαγγελματικού του χώρου. Ισχύς τουλάχιστον για ένα έτος. 

 

Για καταναλωτές με κύρια κατοικία στον  Δήμο Αγιάς  όπου η μεγάλη ποσότητα νερού είναι 

αδήριτη ανάγκη προτείνω το τιμολόγιο να προσαρμοστεί ως εξής: 

 

Νο 1 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 20 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-100 κυβικά 0,65 

ευρώ 

101-200 κυβικά 1,10 ευρώ 

201 και πάνω     3,00 ευρώ 

 

Νο 2 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 40 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-200 κυβικά 0,65 

ευρώ 

201-400 κυβικά 1,10 ευρώ 

401 και πάνω     3,00 ευρώ 

Νο:3 παροχή: Ελάχιστη κατανάλωση 60 κυβικά το τρίμηνο με κλίμακα: 1-300 κυβικά 0,65 

ευρώ 

301-600 κυβικά 1,10 ευρώ 

601 και πάνω     3,00 ευρώ 
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Εισηγούμαι όπως με απόφασή σας εγκρίνετε το παραπάνω κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑ 

το οποίο θα ισχύει για την από την ψήφισή του από Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και την έγκριση της 

απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο». 
 

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Βασίλης Καψάλης ο οποίος είπε: Επειδή η συνεδρίαση είναι 

έκτακτη και δεν είχα εισήγηση επιφυλάσσομαι για την απόφαση και θα ψηφίσω στο 

δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

1. Εγκρίνει το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγιάς όπως αυτό αναπτύχθηκε και 

αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

2. Την  αποστολή  της  παρούσας  απόφασης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την 

προβλεπόμενη έγκριση. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφετε και παίρνει αύξων αριθμό 51/2014. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση μείωσης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις ευπαθείς 

ομάδες του Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία όσον αφορά τόσο στα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, 

όσο και στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών ο Δήμος Αγιάς αντιλαμβανόμενος τις 

επιπτώσεις της σημερινής κρίσης στους δημότες του και έχοντας ευαισθησία στις ευπαθείς 

ομάδες, έχει τη βούληση να προχωρήσει  στην υλοποίηση μίας πρότασης με στόχο την 

οικονομική ελάφρυνση πολιτών που διαπιστώνεται πως αδυνατούν να τα φέρουν εις πέρας. 

Επανειλημμένα  αποδεικνύεται η ανθρωποκεντρική μορφή της πολιτικής που ακολουθεί  η 

Δημοτική Αρχή στην διαχείριση του δήμου. Κύριο μέλημά της είναι η δημιουργία των 

συνθηκών που απαιτούνται προκειμένου ο πολίτης να καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες 

και να μπορέσει να επιβιώσει. 

Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή για όλους 

τους κατοίκους του Δήμου μας, προτείνουμε, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών 

που ισχύουν παγκοσμίως και φυσικά στη χώρα μας, τη μείωση κατά ποσοστό 20% των τελών 

καθαριότητας-φωτισμού σε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας με ατομικό εισόδημα έως 

3.000,00€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 6.000,00€. 

 

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων των: Μαρίας Μιχαλοπούλου, Μαντίκα 

Δημήτριου, Ρουπακιά Ιωάννη και Ηρωίδη Απόστολου, για την τροποποίηση - επέκταση στο 

Ο.Τ.348 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγιοκάμπου. (Εισηγητές: Βασίλειος Σμυρλής, 

Αντιδήμαρχος και Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

 
Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθμ.39/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΩ6Ι-ΔΘΘ) απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και σας καλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά: 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σμυρλής Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έθεσε υπόψη στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής: 

Κατά της με αριθμό 117/27-6-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς στην οποία 

προτείνεται «τροποποίηση – επέκταση του σχεδίου Αγιοκάμπου στο Ο.Τ. 348 με μετατόπιση του 

ακραίου δρόμου στην εκτός σχεδίου περιοχή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 8 του Ν. 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%92%CE%9B1%CE%A1%CE%A96%CE%99-%CE%94%CE%98%CE%98
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4067/2012, σύμφωνα  με το συνημμένο  Τοπογραφικό Διάγραμμα» και αφού τηρήθηκε η κατά το 

νόμο διαδικασία δημοσιοποίησης υποβλήθηκαν τέσσερις (4) ενστάσεις με αριθ. Πρωτ. 860/30-8-

2013, 914/20-9-2013, 915/20-9-2013, 916/20-9-2013 . 

1. Για την υπ' αριθμ.860/30-8-2013 ένσταση της κας. Μαρίας Μιχαλοπούλου παρατηρούμε 

ότι: 

Ο ισχυρισμός ότι η διαδικασία δεν έχει τηρηθεί κρίνεται απορριπτέος, διότι έχουν τηρηθεί η 

διαδικασία και οι κανόνες δημοσιότητας όπως ορίζονται από τη νομοθεσία (άρθρο 3 Ν.Δ της 17-7-

1923 και Εγκύκλιος ΠΕΧΩΔΕ 43511/161/55/13-6-88). Δηλαδή, έγιναν οι αναρτήσεις των 

αποφάσεων, οι κοινοποιήσεις στους ιδιοκτήτες που θίγονται έμμεσα ή άμεσα από την εν λόγω 

πρόταση, καθώς και οι δημοσιεύσεις στις εφημερίδες , ώστε να α υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από 

τους ενδιαφερόμενους.  

Επίσης με την εν λόγω πρόταση δεν θίγονται υφιστάμενα κτίσματα ούτε οικόπεδα άρτια γίνονται μη 

άρτια. 

Ο ισχυρισμός της ενιστάμενης ότι το οικόπεδο όπου είναι συνιδιοκτήτρια χάνει κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του το πρόσωπό του στον κοινόχρηστο πεζόδρομο, δεν ευσταθή, διότι ο 

συγκεκριμένος πεζόδρομος δεν υφίσταται σήμερα, αλλά αυτός θα διανοιχτεί μελλοντικά με την 

εφαρμογή του σχεδίου, γι' αυτό και κρίνεται απορριπτέος. 

Οι ισχυρισμοί ότι η κάθετη ιδιοκτησία της θίγεται από την προτεινόμενη τροποποίηση δεν 

ευσταθή, διότι το σημερινό καθεστώς δεν θίγεται σύμφωνα με την αρ. 2820/7.2.1989 

συμβολαιογραφική πράξη διότι αυτήν έγινε πρώτον κατά το έτος 1989 που δεν υπήρχε εγκεκριμένη 

πολεοδομική μελέτη και δεύτερον η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει γενικά τη 

συγκεκριμένη ιδιοκτησία αφού αυτή δεν ρυμοτομείτε. Είναι προφανές ότι η σύσταση της κάθετης 

ιδιοκτησίας όπου είναι συνιδιοκτήτρια θα παραμείνει ως έχει και θα συνεχίζει να εξυπηρετείται 

από τον κοινόχρηστο χώρο της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την αρ. 2820/7.2.1989 συμβολαιογραφική 

πράξη. 

Η απομείωση του προσώπου της συνιδιοκτησίας δεν την καθιστά μη άρτια και μη οικοδομήσιμη. 

Επίσης η σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας, η οποία αναφέρεται στην ένσταση, δεν αποτελεί σε 

καμία περίπτωση κατάτμηση οικοπέδου. Γι' αυτό η ιδιοκτησία αντιμετωπίζεται σαν ενιαίο οικόπεδο 

με εμβαδόν 1074,60 τ.μ. , προκειμένου να ελεγχθεί αν η τροποποίηση το καθιστά μη άρτιο και  μη 

οικοδομήσιμο πράγμα που δεν συμβαίνει. 

Ο ισχυρισμός ότι η αξία του ακινήτου θα απομειωθεί σημαντικά είναι απορριπτέος διότι αναφέρεται 

σε δρόμο μη υφιστάμενο και άρα είναι αβάσιμος. Η σημερινή αξία της ιδιοκτησίας δεν θίγεται από 

την συγκεκριμένη πρόταση. 

Τέλος οι ισχυρισμοί ότι στην εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και στις αποφάσεις της Ε.Π.Ζ. Και του 

Δημ. Συμβουλίου δεν αναφέρεται αν υπάρχουν θιγόμενες ιδιοκτησίες είναι εκ του ουκ άνευ, διότι 

προκύπτει ότι με την πρόταση της τροποποίησης, οικόπεδα άρτια δεν καθίστανται μη άρτια και 

οικοδομές που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή 

οικόπεδα που έχουν τακτοποιηθεί βάσει του σχεδίου δεν θίγονται όπως αυτό βεβαιώνεται με την 

αρ. Πρωτ.955/2013 βεβαίωση. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση θιγόμενες ιδιοκτησίες εξετάζονται μετά την υποβολή ένστασης όπως η 

παρούσα. 

Για τους παραπάνω λόγους η ένσταση της κας. Μαρίας Μιχαλοπούλου κρίνεται από την υπηρεσία 

απορριπτέα στο σύνολό της. 

2. Για τις υπ' αριθμ.914, 915, 916/20-9-2013 ενστάσεις των κκ. Μαντίκα Δημητρίου, Ρουπακιά 

Ιωάννη , Ηρωίδη Αποστόλου οι οποίες αφορούν την ίδια ιδιοκτησία και επειδή έχουν το ίδιο 

κείμενο θα εξεταστούν μαζί, παρατηρούμε ότι: 

Ως προς την παράγραφο 1. 

Ο ισχυρισμός ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία και οι κανόνες δημοσιότητας κρίνονται απορριπτέες 

όπως δικαιολογήθηκε και ανωτέρω. 

Υπάρχει κοινό συμφέρον με την προτεινόμενη τροποποίηση διότι υπάρχει αύξηση των κοινόχρηστων 

χώρων κατά 193,06 τ.μ. 

Επίσης με την τροποποίηση ο Δήμος αποφεύγει την αποζημίωση σε χρήμα ή σε γη της ιδιοκτησίας 

των αιτούντων λόγω ρυμοτόμησης . 

Η ιδιοκτησία με την τροποποίηση εντάσσεται στο σχέδιο πόλης με υποχρέωση εισφοράς σε γη και 

χρήμα και ο νέος δρόμος γίνεται άμεσα υλοποιήσιμος. 
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Ο ισχυρισμός ότι δεν ενημερώθηκαν οι όμοροι ιδιοκτήτες δεν ευσταθή διότι η διαδικασία είναι 

σε εξέλιξη, οπότε λαμβάνοντας γνώση της απόφασης , δίνεται η δυνατότητα στους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ενστάσεις και να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα εξεταστούν οι ενστάσεις τους και θα ληφθεί η τελική απόφαση. 

Επίσης η  πρόταση  έγινε ύστερα  από  αίτημα  ιδιωτών οι οποίοι είχαν έννομο συμφέρον γι' αυτό και 

εξετάζεται μεμονωμένα. 

Ως προς την παράγραφο 2. 

Ο ισχυρισμός ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις της παρ.5 του αρθρ.8 του ν.4067/2012 γιατί σ' αυτή 

αναφέρεται η μετατόπιση της οριακής οδού προς την εκτός σχεδίου περιοχή και όχι διάταξη που να 

περιβάλλει μια μεμονωμένη ιδιοκτησία είναι απορριπτέος διότι η διάταξη δεν απαγορεύει την 

μετατόπιση της οριακής οδού προς την εκτός σχεδίου περιοχή σε μια μεμονωμένη ιδιοκτησία. 

Ως προς την παράγραφο 3. 

Οι ισχυρισμοί ότι η μετατόπιση της οδού επηρεάζει τις κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες 

της περιοχής είναι προσωπικές απόψεις οι οποίες δεν τεκμηριώνονται επαρκώς. 

Η τροποποίηση είναι τοπικής σημασίας και μικρής κλίμακας γι' αυτό και η άποψη της υπηρεσίας 

παραμένει ως έχει σύμφωνα με τη πρώτη εισήγηση δηλαδή “Η μετατόπιση της οδού με αυξομείωση 

του πλάτους της , ο οποίος είναι πεζόδρομος , βάση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, δεν 

επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στις κυκλοφοριακές και πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής.” 

Ο χαρακτηρισμός “οδός τύπου μαιάνδρου” δεν ευσταθή. 

Ο πεζόδρομος πλάτους 4,00 μέτρων είναι λειτουργικός διότι σκοπός της κατασκευής τους είναι η 

συνεχής και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών . 

Ως προς τις παραγράφους 4 και 5. 

Οι ισχυρισμοί των ενιστάμενων ότι οι δρόμοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι παράλληλοι ή κάθετοι 

προς την παραλία δεν προκύπτουν από πουθενά. Πάντως η συγκεκριμένη πρόταση τηρεί αυτό το 

σκεπτικό. 

Οι ισχυρισμοί ότι δυσχεραίνεται η διακίνηση  των πολιτών και η μελλοντική επέκταση του σχεδίου 

και ότι δεν υπάρχει αισθητική εναρμόνιση του σχεδίου πόλης με τη συγκεκριμένη πρόταση είναι 

προσωπικές απόψεις των ενιστάμενων για τις οποίες δεν δικαιολογείται το σκεπτικό τους. 

Για τους παραπάνω λόγους οι ενστάσεις των κκ. Μαντίκα Δημητρίου, Ρουπακιά Ιωάννη , Ηρωίδη 

Αποστόλου κρίνονται από την υπηρεσία απορριπτέες στο σύνολό τους. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Απορρίπτει τις ενστάσεις των κκ. Μαρίας Μιχαλοπούλου , Μαντίκα Δημητρίου, Ρουπακιά Ιωάννη 

και Ηρωίδη Αποστόλου στο σύνολό τους για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της 

εισήγησης της παρούσας απόφασης και ισχύει ως έχει η αριθμ.15/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2013. 

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της Επιτροπής. 

 

Θέμα 4ο: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με 

σκοπό την κατασκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Ομολίου. 

(Εισηγητής: Βασίλειος Μπάτσικας, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς). 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού  

συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  δημοτικών ακινήτων σε άλλα 

νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 

κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και προάγει τα τοπικά 

συμφέροντα του Δήμου Αγιάς, με το υπ’ αριθμ. 2189/13-12-2013 έγγραφό της ζητά από το 

Δημοτικό Συμβούλιο την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την 

κατασκευή αντλιοστασίων αποχέτευσης.  Το έργο πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες για την 

κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Τοπικής Κοινότητας Ομολίου.  
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Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ομολίου, με την υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφασή του, 

γνωμοδότησε θετικά για την παραχώρηση  δύο δημοτικών εκτάσεων  εμβαδού 72m² και 
35m² στον οικισμό του Ομολίου, όπως φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συντάχτηκε από τον πολιτικό μηχανικό Κουκνάκο Κυριάκο. 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 

2014. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς). 

 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη 

διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

 

Με την  παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον 

απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα 

δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς 

και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, 

αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την υπ. αριθ. 5/2013  (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΚ6Τ-ΕΞΔ) με  

απόφασή του, που λήφθηκε ομόφωνα στην από 5/9//2013 ειδική  συνεδρίαση, κατάρτισε και 

ψήφισε  τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2014 ο οποίος 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εισήγησης και έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 

  
    Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 

   

Ποσά σε € 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 

06 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 169.780,00 169.780,00 

06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 169.780,00 169.780,00 

06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 73.500,00 73.500,00 

06.00.04 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.500,00 3.500,00 

06.00.043 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.500,00 3.500,00 

06.00.0434 

Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων 

και την παροχή υπηρεσιών 3.500,00 3.500,00 

06.00.06 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 70.000,00 70.000,00 

06.00.061 

ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 70.000,00 70.000,00 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%9B%CE%936%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%95%CE%9E%CE%94
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06.00.0619 

ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν 

περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 70.000,00 70.000,00 

06.00.0619.01 

ΚΑΠ  για λειτουργικές δαπάνες 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 70.000,00 70.000,00 

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 70.000,00 70.000,00 

06.00.12 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 

06.00.121 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 0,00 

06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 0,00 0,00 

06.00.1211.01 Εκτακτη Επιχορήγηση απο το Δήμο Αγιάς 0,00 0,00 

06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 70.000,00 70.000,00 

06.00.132 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 70.000,00 70.000,00 

06.00.1321 

Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα 70.000,00 70.000,00 

06.00.1321.01 

Πρόγραμμα Εναρμόνισης  Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής (Ε.Ε.Τ.Α.Α) 70.000,00 70.000,00 

06.00.4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 21.280,00 21.280,00 

06.00.41 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 19.000,00 19.000,00 

06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 9.500,00 9.500,00 

06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 3.000,00 

06.00.4123 

Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

Επαγγελματιών κλπ 4.000,00 4.000,00 

06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.500,00 2.500,00 

06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.000,00 6.000,00 

06.00.4131 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

και ταμεία 6.000,00 6.000,00 

06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 3.500,00 

06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.500,00 3.500,00 

06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.280,00 2.280,00 

06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.280,00 2.280,00 

06.00.4213 

Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 0,00 0,00 

06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων  2.280,00 2.280,00 

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.000,00 5.000,00 

06.00.51 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 

06.00.511 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 5.000,00 5.000,00 

06.00.5111 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα 5.000,00 5.000,00 

06.00.512 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 

06.00.5121 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 

    Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 

   

Ποσά σε € 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 

02 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 169.780,00 169.780,00 

02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.900,00 6.900,00 

02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 6.900,00 6.900,00 

02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 2.500,00 

02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.500,00 2.500,00 

02.00.6222 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 

τέλη εσωτερικού 2.500,00 2.500,00 

02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.200,00 1.200,00 

02.00.643 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 500,00 500,00 

02.00.6431 

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων  500,00 500,00 

02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 700,00 700,00 

02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 700,00 700,00 

02.00.65 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 200,00 200,00 

02.00.651 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 200,00 200,00 

02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  200,00 200,00 

02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 3.000,00 

02.00.681 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.000,00 3.000,00 

02.00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 3.000,00 3.000,00 

02.10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 1.000,00 

02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 1.000,00 

02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000,00 1.000,00 

02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 1.000,00 

02.10.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 1.000,00 

02.10.6012.02 

Αμοιβή πρακτικογράφου συνεδριάσεων  

Συμβουλίου και πρόσθετων καθηκόντων 1.000,00 1.000,00 

02.15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 117.055,59 117.055,59 

02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 116.255,59 116.255,59 

02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 55.385,59 55.385,59 

02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 34.985,59 34.985,59 

02.15.6011 

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 34.985,59 34.985,59 

02.15.602 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7.400,00 7.400,00 

02.15.6021 

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 7.400,00 7.400,00 

02.15.6021.01 

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 7.400,00 7.400,00 
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ειδικά τακτικά επιδόματα) 

02.15.604 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 6.000,00 6.000,00 

02.15.6041 

Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 6.000,00 6.000,00 

02.15.605 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7.000,00 7.000,00 

02.15.6051 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

συμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.500,00 4.500,00 

02.15.6052 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

συμβαση αορίστου χρόνου 2.500,00 2.500,00 

02.15.6054 

Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου 

προσωπικού 0,00 0,00 

02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 

02.15.611 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.000,00 5.000,00 

02.15.6117 

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του 

ελευθερου επαγγελαμτία 5.000,00 5.000,00 

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 14.520,00 14.520,00 

02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 6.720,00 6.720,00 

02.15.6232 

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 

ακινήτων 3.720,00 3.720,00 

02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 3.000,00 

02.15.6234.01 Μισθώματα μεταφορικών μέσων  3.000,00 3.000,00 

02.15.626 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.100,00 3.100,00 

02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  1.500,00 1.500,00 

02.15.6262 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 0,00 

02.15.6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 1.600,00 1.600,00 

02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 0,00 0,00 

02.15.627 

ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΡΙΤΩΝ) 4.700,00 4.700,00 

02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 700,00 700,00 

02.15.6277 

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 

φωτισμό, καθαριότητα 4.000,00 4.000,00 

02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.300,00 9.300,00 

02.15.647 

ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9.300,00 9.300,00 

02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 4.000,00 4.000,00 

02.15.6473 

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 5.300,00 5.300,00 

02.15.6474 

Έξοδα λοιπών παρεμφερών 

δραστηριοτήτων 0,00 0,00 

02.15.66 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 32.050,00 32.050,00 

02.15.661 

ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.800,00 2.800,00 

02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 800,00 800,00 
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02.15.6612 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων 1.200,00 1.200,00 

02.15.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 800,00 800,00 

02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.250,00 2.250,00 

02.15.6631 

Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού 150,00 150,00 

02.15.6634 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 1.100,00 1.100,00 

02.15.6635 

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 1.000,00 1.000,00 

02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 13.000,00 13.000,00 

02.15.6643 

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 13.000,00 13.000,00 

02.15.666 

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ 1.000,00 1.000,00 

02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 1.000,00 

02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 13.000,00 13.000,00 

02.15.6691 Προμήθεια  τροφίμων-λαχανικών κλπ 8.500,00 8.500,00 

02.15.6692 Προμήθεια αναψυκτικών- προϊόντων καφέ 4.500,00 4.500,00 

02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 800,00 800,00 

02.15.71 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 800,00 800,00 

02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 800,00 800,00 

02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 800,00 800,00 

02.80 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.324,41 42.324,41 

02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 42.324,41 42.324,41 

02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 23.324,41 23.324,41 

02.80.811 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 22.324,41 22.324,41 

02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.346,95 3.346,95 

02.80.8117 Λοιπά έξοδα 18.977,46 18.977,46 

02.80.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) 1.000,00 1.000,00 

02.80.8132 

Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών 

Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000,00 1.000,00 

02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 19.000,00 19.000,00 

02.80.822 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 9.500,00 9.500,00 

02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 3.000,00 3.000,00 

02.80.8223 

Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 

ελ.επαγγελματιών κλπ 4.000,00 4.000,00 

02.80.8224 

Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 

Δημοσίου 2.500,00 2.500,00 

02.80.823 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ 6.000,00 6.000,00 

02.80.8231 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

και ταμεία 6.000,00 6.000,00 

02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 3.500,00 

02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.500,00 3.500,00 

02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500,00 2.500,00 

02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500,00 2.500,00 

02.90.91 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.500,00 2.500,00 

02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.500,00 2.500,00 

02.90.9111 Αποθεματικό 2.500,00 2.500,00 
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Θέμα 6ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 

επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: Γεώργιος 

Βαλάρης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς). 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: 

α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων. 

β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα. 

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. 

δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. 

ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. 

στ) Τη σύναψη δανείων και 

ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου. 

2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου. 

3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί». 

  

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:  

"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό 

εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη 

του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και 

υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του 

Προέδρου. 

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό 

ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού 

του Δήμου ή της Κοινότητας. 

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο 

προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ." 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθμ.47/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΟΚ6Σ-Κ1Ο) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Καλυψώ» 

Δήμου Αγιάς με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της επιχείρησης 

για το οικονομικό έτους 2014 και σας καλούμε να ψηφίσετε σχετικά με την έγκρισή του: 

 

  ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ   

κ.α. Ονομασία ποσά € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 80.000,00 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.000,00 

011 Μισθώματα 0,00 

0111 Μισθώματα από ακίνητα    

0112 Λοιπά έσοδα από ακίνητα   

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 

021 Τόκοι κεφαλαίων 0,00 

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες   

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%95%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%9A1%CE%9F
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0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων   

0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες   

022 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0,00 

0221 Μισθώματα κινητών πραγμάτων   

0222 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία   

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

031 Έσοδα από ΟΤΑ  0,00 

0311 Απευθείας αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών ……………   

0312     

0313     

0314     

0315 Αναθέσεις άσκησης αρμοδιοτήτων    

032 Έσοδα εκμεταλεύσεων  80.000,00 

032.1 Έσοδα εκμετάλευσης………………….     

032.2 Έσοδα υποστήριξης πολιτιστικών εκδηλώσεων 60.000,00 

032.3 Έσοδα σφαγείου    

032.4 Έσοδα από ενοικίαση χώρων    

032.5 Έσοδα από διαφημίσεις     

032.6 Έσοδα κοινωνικών δομών (παιδικών σταθμών, κλπ)     

032.7 Έσοδα Ωδείου, Μουσικής Σχολής, τμημάτων μουσικής, χορού, εικαστικών κλπ  20.000,00 

032.8 Έσοδα  από δράσεις ανακύκλωσης   

032.9 Έσοδα  από παροχή μουσικών υπηρεσιών   

032.10 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.11 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.12 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.13 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.14 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.15 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

032.16 Έσοδα  εκμετάλευσης ………………….    

04 Άλλα τακτικά έσοδα  0,00 

041 ……………………………   

042 ……………………………   

043 ……………………………   

044 ……………………………   

045 ……………………………   

046 ……………………………   

047 ……………………………   

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 272.669,73 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 

111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 0,00 

1111 Έσοδα από την εκποίηση οικοπέδων & γηπέδων    

1112 Έσοδα από την εκποίηση κτιρίων     

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 0,00 

1121 Εκποίηση οχημάτων    

1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων    

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 272.669,73 

121 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 252.669,73 

121.01 Βοήθεια στο σπίτι  234.377,05 

121.02 Κ.Η.Φ.Η.    

121.03 Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών    

121.04 Παιδικός Σταθμός    

121.05 Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας    
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121.06 Αγιώτικο πανηγύρι 18.292,68 

121.07 ………………………..   

121.08 ………………………..   

121.09 ………………………….   

121.10 …………………………..   

121.11 ………………………….   

121.12 ………………………….   

121.13 ………………………….   

121.14 ………………………….   

121.15 ………………………….   

122 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)  0,00 

122.01 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ    

122.02 Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Άθληση για όλους)   

122.03 …………………………………………………………   

122.04 …………………………………………………………   

122.05 …………………………………………………………   

122.06 …………………………………………………………   

122.07 …………………………………………………………   

122.08 …………………………………………………………   

122.09 …………………………………………………………   

122.10 …………………………………………………………   

122.11 …………………………………………………………   

123 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 0,00 

123.01 ………………………………………………………..   

123.02 …………………………………………………………   

123.03 …………………………………………………………   

123.04 …………………………………………………………   

123.05 …………………………………………………………   

123.06 …………………………………………………………   

123.07 …………………………………………………………   

123.08 …………………………………………………………   

123.09 …………………………………………………………   

124 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 0,00 

124.1 …………………………………………………………   

124.2 …………………………………………………………   

124.3 …………………………………………………………   

124.4 …………………………………………………………   

124.5 …………………………………………………………   

124.6 …………………………………………………………   

124.7 …………………………………………………………   

124.8 …………………………………………………………   

124.9 …………………………………………………………   

125 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για επενδύσεις  0,00 

125.1 …………………………………………………………   

125.2 …………………………………………………………   

125.3 …………………………………………………………   

125.4 …………………………………………………………   

125.5 …………………………………………………………   

125.6 …………………………………………………………   

125.7 …………………………………………………………   

125.8 …………………………………………………………   

125.9 …………………………………………………………   
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126 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών  0,00 

126.1 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μελέτης και εφαρμογής  πολιτιστικού προγράμματος      

126.2 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης μουσικής παιδείας    

126.3 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για …………………..    

126.4 Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για την για την υλοποίηση  προγράμματος 

κοινωνικής μέριμνας, πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών φροντίδας    

126.5 …………………………………………………………   

126.6 …………………………………………………………   

126.7 …………………………………………………………   

126.8 …………………………………………………………   

126.9 …………………………………………………………   

127 Έσοδα προγράμματος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06) 20.000,00 

127.1 Έσοδα προγράμματος δράσης 20.000,00 

13 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

131 Δωρεές 0,00 

1311 Προϊόν δωρεών   

132 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 0,00 

1321 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες   

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   192.667,80 

21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης   192.667,80 

211 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 192.667,80 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 

311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  0,00 

3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων   

3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής    

3113 …………………………………………………………………………..   

312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών  0,00 

3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.   

3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής    

3123 ……………………………………………………..   

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 0,00 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά 
έσοδα 

  

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα 
έσοδα. (Επιχορήγηση ΓΓΕ για τα έτη 2008-2009,2009-2010(β'δόση) και 2010-2011)   

33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  0,00 

331 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.   

332 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.   

333 Επιστροφή εν γένει χρημάτων.   

4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.953,40 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 38.953,40 

411 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό  5.316,74 

412 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό  33.636,66 

  Σύνολα 584.290,93 
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  ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ   

κ.α. Ονομασία 
ποσά € 

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 247.587,25 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 127.126,17 

601 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 0,00 

6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 

  

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

6013 Παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με την μορφή πρόσθετης αμοιβής    

602 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό προσωπικό 
κλπ) 

0,00 

6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 

  

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

603 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 
ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) - συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

93.900,60 

6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 

93.900,60 

6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

  

604 Εργοδοτικές εισφορές  33.225,57 

6041 Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου   

6042 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων    

6043 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 33.225,57 

6044 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές   

605 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού  0,00 

6051 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)   

6052 Λοιπές παροχές σε είδος    

606 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 0,00 

6061 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια   

6062 Άλλες δαπάνες    

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 42.500,00 

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 42.500,00 

6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.500,00 

6112 Αμοιβές τεχνικών   

6113 Αμοιβές μεταφραστών   

6114 Αμοιβές καλλιτεχνών   

6115 Αμοιβές λογιστών 1.000,00 

6116 Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων - ανάπτυξης  10.000,00 

6117 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   
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6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία 

30.000,00 

612 Δαπάνες αιρετών 0,00 

6121 Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου    

6122 Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου    

6123 Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις    

6124 Αμοιβή μελών Δ.Σ. για την απασχόλησή τους την επιχείρηση    

6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών   

613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών  0,00 

6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων   

6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   

6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως    

614 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 

6141 Λοιπά έξοδα τρίτων   

62 Παροχές τρίτων 7.800,00 

621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 0,00 

6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας   

6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας   

6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας   

622 Επικοινωνίες 1.500,00 

6221 Ταχυδρομικά Τέλη   

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.500,00 

6223 Κινητή Τηλεφωνία   

6224 Λοιπές Επικοινωνίες   

623 Ενοίκια - Μισθώματα 0,00 

6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων, γαιών   

6232 Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων   

6233 Μισθώματα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων   

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων   

6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού   

6236 Λοιπά μισθώματα   

624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 0,00 

6241 Leasing εδαφικών εκτάσεων   

6242 Leasing κτιρίων    

6243 Leasing μηχανημάτων    

6244 Leasing μεταφορικών μέσων   

6245 Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   

625 Ασφάλιστρα 0,00 

6251 Ασφάλιστρα ακινήτων   

6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων   

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   

6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού   

6255 Λοιπά ασφάλιστρα   

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6.300,00 

6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων    

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  3.000,00 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 900,00 

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων   
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6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 

6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.400,00 

627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00 

6271 Ύδρευση κτιρίων    

6272 Άρδευση   

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για  υπηρεσίες επιχείρησης   

6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων   

6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.   

6276 Λοιπές δαπάνες    

63 Φόροι - Τέλη 0,00 

631 Φόροι 0,00 

6311 Φόροι τόκων   

6312 Λοιποί φόροι   

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 

6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων   

6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   

6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   

633 Διάφοροι φόροι και τέλη 0,00 

6331 Λοιποί φόροι και τέλη   

64 Λοιπά γενικά έξοδα 51.850,00 

641 Έξοδα μεταφορών 0,00 

6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)   

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών - φορτοεκφορτωτικά    

6413 Μεταφορές προσώπων   

6414 Μεταφορές εν γένει   

642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 0,00 

6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.    

6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων   

6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων   

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 2.400,00 

6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης  1.500,00 

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό   

6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών 

900,00 

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων   

644 Συνέδρια και εορτές 2.400,00 

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις 900,00 

6442 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 

6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών   

645 Συνδρομές 350,00 

6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 150,00 

6452 Συνδρομές internet 200,00 

6453 Λοιπές συνδρομές   

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 900,00 

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 900,00 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων   
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6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων  45.800,00 

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.000,00 

6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 800,00 

6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 

6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 15.000,00 

648 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 0,00 

6481 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης    

6482 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων   

6483 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών    

6484 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως   

65 Πληρωμές Δανείων  0,00 

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών) 

0,00 

6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού   

6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού   

6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών   

6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων   

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών   

6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   

6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού   

6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών   

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.211,08 

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.000,00 

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ   

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 

6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων   

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου   

6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 0,00 

6621 Είδη κλινοστρωμνών    

6622 Είδη κατασκήνωσης   

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.855,54 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.855,54 

6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού   

6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)   

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 

664 Καύσιμα και λιπαντικά 7.355,54 

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.855,54 

6642 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων   

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.500,00 

6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες    

665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 0,00 

6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων   

6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού   
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6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού   

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού   

666 Υλικά φαρμακείου 0,00 

6661 Υλικά φαρμακείου   

6662 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   

667 Λοιπές προμήθειες 0,00 

6671 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων    

6672 Προμήθεια σπόρων, φυτών , δενδρυλλίων   

6673 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού   

67 Έκτακτα έξοδα 2.800,00 

671 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 

672 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 800,00 

673 Τόκοι υπερημερίας χρήσης   

674 Επιστροφή μη απορροφηθείσας χρηματοδότησης    

68 Λοιπά έξοδα 300,00 

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   

682 Έκτακτα έξοδα   

6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης   

6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης   

6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης   

6824 Έξοδα τραπεζών 300,00 

7 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

50.000,00 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10.000,00 

711 Αγορές εδαφικών εκτάσεων 0,00 

7111 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων   

712 Προμήθειες Παγίων 10.000,00 

7121 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 

7122 Μεταφορικά μέσα   

7123 Έπιπλα, Σκεύη 2.000,00 

7124 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 

7125 Λοιπός εξοπλισμός  5.000,00 

72 Έργα 0,00 

721 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων  0,00 

7211 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων   

7212 …………………………………………   

7213 ……………………………………..   

7214 …………………………………….   

7215 …………………………………………   

7216 ………………………………………………………..   

7217 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης   

722 Δαπάνες κατασκευής  εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων (Δήμου, 
Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)  

0,00 

7221 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

7222 Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι   

7223 Οδοί – οδοστρώματα   

7224 Πεζοδρόμια   

7225 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης   
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7226 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

73 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 

731 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00 

7311 Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων    

7312 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων )   

7313 Λοιπές μελέτες   

74 Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών  0,00 

741 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας     

742 Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών τεχνολογίας    

743 Δαπάνες εκτέλεσης διοικητικών εργασιών    

744 Δαπάνες εκτέλεσης λοιπών εργασιών     

75 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών  0,00 

751 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών τρίτων    

752 Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών   

76 Δαπάνες για τρίτους  0,00 

761 Δαπάνες προγραμμάτων  για τρίτους     

762 Λοιπές δαπάνες για τρίτους   

77 Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας  40.000,00 

771 Δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων 40.000,00 

772 Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ    

773 Διάφορα έξοδα παραγωγής    

774 ………………………..   

775 ……………………………   

776 …………………………………   

777 ………………………….   

778 …………………………….   

779 ……………………………..   

78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

781 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα   

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 286.567,80 

81 Λοιπές αποδόσεις  17.988,20 

811 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 2.000,00 

8111 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών   

8112 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου  μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ  

  

8113 Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ   

8114 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 

812 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 15.988,20 

8121 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 15.988,20 

813 Πάγιες προκαταβολές 0,00 

8131 Πάγια προκαταβολή   

814 Λοιπές επιστροφές 0,00 

8141 Λοιπές επιστροφές   

82 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων  0,00 

821 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους   
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822 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων   

83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  268.579,60 

831 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  268.579,60 

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 135,88 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων 

μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

135,88 

92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),      

93 Έκτακτο αποθεματικό    

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  0,00 

10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως    

      

      

  Σύνολα 584.290,93 

      

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ   
ποσά € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 80.000,00 

1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 80.000,00 

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 

3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0,00 

4 Άλλα τακτικά έσοδα  0,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 272.669,73 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 272.669,73 

13 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   192.667,80 

21 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης   192.667,80 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΤΗ 0,00 

33 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  0,00 

4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 38.953,40 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 38.953,40 

  Σύνολα 
584.290,93 

      

 

  
  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ    

     ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ποσά € 

  6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 247.587,25 

  60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 127.126,17 

  61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 42.500,00 

  62 Παροχές τρίτων 7.800,00 

  63 Φόροι - Τέλη 0,00 

  64 Λοιπά γενικά έξοδα 51.850,00 

  65 Πληρωμές Δανείων  0,00 



Σελίδα 25 από 42 

  66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.211,08 

  67 Έκτακτα έξοδα 97.451,20 

  68 Λοιπά έξοδα 300,00 

  
7. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -  ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

50.000,00 

  71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 10.000,00 

  72 Έργα 0,00 

  73 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 

  74 Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών  0,00 

  75 Δαπάνες διενέργειας προμηθειών  0,00 

  76 Δαπάνες για τρίτους  0,00 

  77 Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας  40.000,00 

  78 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 

  8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 286.567,80 

  81. Λοιπές αποδόσεις  17.988,20 

  82. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων  0,00 

  83 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών  268.579,60 

  9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 135,88 

  
91 

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία 
νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

135,88 

  92 Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),    0,00 

  93 Έκτακτο αποθεματικό  0,00 

  10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  0,00 

  10.1 Κέρδη/ ζημίες χρήσεως  0,00 

  
  Σύνολα 584.290,93 

 

 

Θέμα 7ο: Εξέταση αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών).   

 
1. Υπεβλήθη στα γραφεία του Δήμου μας αίτηση του Τσιντζιράκου Οδυσσέα του Βάϊου  με αριθμ. 

πρωτ. 18781/12/12/2013 με την οποία διαμαρτύρεται και ζητά να διαγραφούν τα τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού Βελίκας, από το όνομα του διότι αφορούν την επιχείρηση ενοικιαζόμενων 

δωματίων, της οποίας ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια είναι η σύζυγός μου Τσιντζιράκου Ελένη του 

Αποστόλου, και εκείνος ουδεμία σχέση έχει με την δραστηριότητα αυτή. Τις λοιπές οφειλές που 

αφορούν τέλη άρδευσης τις αποδέχεται και ήδη έχει εξοφλήσει μέρος αυτών.  

Επίσης υπεβλήθη στα γραφεία του Δήμου μας Υπεύθυνη δήλωση  της Τσιντζιράκου Ελένης  στην 

οποία δηλώνει ότι εκείνη είναι ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων και αναλαμβάνει τα 

αναλογούντα τέλη . 

Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:  

Σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 2 του Ν.3463/06. 

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  αποποιήθηκαν 

την κληρονομιά. β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν 

έφερε  κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) 

Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  προσπάθειες, που 

έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν  αποτέλεσμα, και δ) Όταν η 

εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,  τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα 

ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο 

είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004349
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Επειδή η υπηρεσία μας προέβη σε εσφαλμένη εγγραφή, και δεδομένου ότι το κάθε φυσικό 

πρόσωπο έχει την δική του αυτοτέλεια κάνουμε δεκτή την αίτησή του και  προτείνουμε την 

διαγραφή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Βελίκας  από τον οφειλέτη 

Τσιντζιράκο Οδυσσέα του Βάϊου και μεταφορά των οφειλών στην Τσιντζιράκου Ελένη του 

Αποστόλου με νέο Χρηματικό κατάλογο. 
 

 

2.Υπεβλήθησαν στα γραφεία του Δήμου μας αιτήσεις του Μητρούλα Αστέριου του 

Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 14535/27-9-2013, και 14563/5-10-2012  με τις οποίες  ζητά την 

διαγραφή των οφειλών και την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος του  από τον Δήμο Αγιάς  

από την άρδευση του κτήματός του. Συγκεκριμένα  ο αιτών έως το 2000 περίπου πότιζε το 

κτήμα του- έκτασης τριών στρεμμάτων στους Νερομύλους  από τον αρδευτικό αύλακα. 

Αργότερα  ο αρδευτικός αύλακας εγκαταλείφτηκε και   καταστράφηκε  και παρόλο που είχε 

δηλωθεί αυτό στον Δήμο Αγιάς δεν είχε γίνει καμία ενέργεια για την αποκατάστασή του. Για 

όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε προφορική άδεια και δέσμευση ότι θα ποτίζει από το δίκτυο 

ύδρευσης  και θα χρεώνεται με το ισχύον  πάγιο. 

Από το 2002  έως το 2004  η χρέωση  από τον Δήμο Αγιάς ήταν  με 20,54 ευρώ /έτος για 

κάθε παροχή ύδρευσης . Από το 2005 που τοποθετήθηκαν υδρομετρητές η χρέωση γινόταν 

από την ΔΕΥΑ Αγιάς  ανά τετράμηνο σύμφωνα με την αναγραφόμενη κατανάλωση και την 

εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό οι χρεώσεις από το 2004 

και μετά ήταν μεγάλες λόγω της τιμολογιακής πολιτικής.  

Από την καρτέλα του καταναλωτή όπως αυτή μας χορηγήθηκε από την ΔΕΥΑ Αγιάς 

προκύπτει ότι έχει δύο παροχές ύδρευσης (από τις οποίες αρδεύει το κτήμα του). Ακολουθούν 

αναλυτικά οι χρεώσεις ανά έτος : 
ΕΤΟΣ 1

η
 ΠΑΡΟΧΗ (καρτ.7008) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΕΤΟΣ 

2
η
 ΠΑΡΟΧΗ (καρτ.7013) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΕΤΟΣ 

2005 685 m
3
 775 m

3
 

2006 676 m
3
 938 m

3
 

2007 875 m
3
 1186 m

3
 

2008 639 m
3
 906 m

3
 

2009 556 m
3
 758 m

3
 

2010 284 m
3
 559 m

3
 

Οι οφειλές του αιτούντα προς τον Δήμο Αγιάς ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 907,15 

ευρώ για την πρώτη παροχή και 1438,39 ευρώ για την δεύτερη παροχή και αφορούν στο 

χρονικό διάστημα από το 2
ο
 τετράμηνο του 2008 έως τις 31/12/2010. 

Επειδή  η ύδρευση και η άρδευση τα προαναφερθέντα έτη ήταν αρμοδιότητες του Δήμου και 

επειδή από υπαιτιότητα του Δήμου δεν επισκευάσθηκε ο αρδευτικός αύλακας  από το οποίο 

άρδευε το κτήμα του για την αγροτική δραστηριότητά του προτείνουμε σύμφωνα με το 

άρθρο 174 παρ. 2 του Ν.3463/06 (όπως αναφέρεται παραπάνω ) να προβούμε στην 

διαγραφή ποσού και στην χρέωση του σύμφωνα με το τιμολόγιο άρδευσης. Η άρδευση 

Νερομύλων τα έτη 2008, 2009 και 2010 σύμφωνα με την τιμολόγιο του  Δήμου Αγιάς  ήταν  

0,041 ευρώ /κυβικό, συνεπώς για την πρώτη παροχή 1378 κυβικά *0,041 ευρώ αναλογούν 

56,50 ευρώ και για την δεύτερη παροχή 2111κυβικά*0,041 ευρώ αναλογούν 86,55 ευρώ. 

- Προτείνουμε την διαγραφή των παραπάνω ποσών 907,15 ευρώ (Χ.Κ. 472/2013) και  

1438,39 ευρώ (Χ.Κ. 472/2013) και 

- Δημιουργία νέας εγγραφής για τα παραπάνω έτη με την αιτιολογία τέλη άρδευσης 2009-

2010 ποσό 56,50 ευρώ για την πρώτη παροχή και 86,55 ευρώ για την δεύτερη παροχή . 
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Θέμα 8ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «Σωτηρίτσα» της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. (Εισηγητής: Ιωάννης 

Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 1700/13-2-2013 αίτησή του ο Πρεβεζάνος Βασίλειος του Γεωργίου- 

κτηνοτρόφος, ζητά την εκμίσθωση χώρου δημοτικής δασικής εκτάσεως δύο χιλιάδων εκατόν 

δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων (2.115 τμ) , στη θέση Σωτηρίτσα της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς, προκειμένου να εγκαταστήσει ποιμνιοστάσιο. 

 

Σύμφωνα με το σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται, η απόσταση της 

αιτούμενης έκτασης για εγκατάσταση του ποιμνιοστασίου από τα όρια του οικισμού είναι 

μεγαλύτερη από 200μ (συγκεκριμένα 691μ) επομένως τηρούνται οι προβλεπόμενες 

αποστάσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 15963/12-12-11 

έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κης ΠΕΛάρισας. 

 

Η Δημοτική Κοινότητα Αγιάς, στην οποία ανήκει το δημοτικό δάσος (έγγραφο του 

Υπουργείου Γεωργίας υπ’ αριθμμ. 120904/7510/23-6-1934) όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη 

έκταση, με την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφασή της, συναινεί για την εκμίσθωση του 

συγκεκριμένου χώρου για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος καθώς επίσης και ότι η 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω ποιμνιοστασίου θα εκδοθεί σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης το Δασαρχείο Αγιάς με το υπ’ αριθμ. 327/44822/22-5-13 έγγραφό του, μας 

γνωστοποίησε ότι δεν έχει αντίρρηση σχετικά με την εκμίσθωση της ανωτέρω έκτασης. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 20/2013 εισηγείται θετικά προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης των 2.115,00 

τετραγωνικών μέτρων στη θέση Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για 

εγκατάσταση ποιμνιοστασίου υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν 

από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος καθώς επίσης και ότι η άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας του ανωτέρω ποιμνιοστασίου θα εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που 

ορίζει η νομοθεσία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 65, 72 παρ. 1
 
ε του Ν. 

3852/2010, του άρθ. 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981, και αφού έχει εγκριθεί η 

προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 127/2013 απόφαση 

Δ.Σ. και αφού η πρώτη δημοπρασία απέβη άγονη (σχετική διακήρυξη ΑΔΑ: ΒΛ4ΓΩ6Ι-0Ε9),  

εισηγούμαστε όπως: 

1. Να εγκρίνουμε τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση 

δημοτικής δασικής έκτασης 2.115, 00 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Σωτηρίτσα» της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου για 25 έτη. 

2. Να παραπέμψουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%92%CE%9B4%CE%93%CE%A96%CE%99-0%CE%959
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Θέμα 9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης στην περιοχή «Καλιακούδα» της 

Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου. (Εισηγητής: Ιωάννης 

Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 7354/3-6-2013 αίτησή του ο Γιακουβής Γεώργιος του Νικολάου, κάτοικος 

Τ.Κ. Ανάβρας - κτηνοτρόφος, ζητά την εκμίσθωση χώρου δημοτικής δασικής εκτάσεως 

χιλίων επτακοσίων είκοσι και εβδομήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1720,79 τμ ), στη 

θέση Καλιακούδα της ΤΚ Ανάβρας, προκειμένου να εγκαταστήσει ποιμνιοστάσιο. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/1979 απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Λάρισας, η εν 

λόγω έκταση περιήλθε από το Ελληνικό Δημόσιο στην πρώην Κοινότητα Ανάβρας το 1979 

και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 821/29-2-2008 απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Λάρισας, 

εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης Δημοτικής Δασικής έκτασης για νομιμοποίηση εγκατάστασης 

κτηνοτροφικής μονάδας και κατασκευή κτίσματος (αρμεκτήριο) εντός αυτής, στη θέση 

Καλιακούδα της ΤΚ Ανάβρας. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 48/2013 Απόφασή της,  

εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής 

έκτασης των 1720,79 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Καλιακούδα» της Τοπικής 

Κοινότητας Ανάβρας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος καθώς επίσης και ότι η 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω ποιμνιοστασίου θα εκδοθεί σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία 

Η Τοπική Κοινότητα Ανάβρας εισηγείται επίσης θετικά με την αριθμ. 1/2013 Απόφασή της 

για την εκμίσθωση της προαναφερόμενης έκτασης  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 65, 72 παρ. 1
 
ε του Ν. 

3852/2010, του άρθ. 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981,  

εισηγούμαστε  : 

1. Να αποδεχθούμε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

2. Να εγκρίνουμε τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση 

δημοτικής δασικής έκτασης 1720,79 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Καλιακούδα» της 

Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου για 25 έτη. 

3. Να παραπέμψουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Θέμα 10ο: Αποδοχή ποσού 48.296,26€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την 

χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την  αρ. πρωτ. 48107/29-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΝ-Φ1Β) 

απόφασή του επιχορηγεί το δήμο μας με το ποσό των 48.229,96€ για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που αποτελεί έσοδο από τους ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών & γενικών αναγκών. 

 

Εισηγούμαστε την αποδοχή αυτού του ποσού στον  Κ.Α. Εσόδων 06.00.0614.02με τίτλο 

«Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι» και την απόδοση 

του στην Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα 

Βοήθεια στο σπίτι .  

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%92%CE%9B0%CE%9D%CE%9D-%CE%A61%CE%92
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Θέμα 11ο: Αποδοχή ποσού 16.806,15€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη 

δαπανών θέρμανσης σχολείων και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου 

Αγιάς. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Το Υπ. Εσ με την αρ. πρωτ. 48444/4-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Ν-Κ6Λ) απόφασή του επιχορηγεί 

το δήμο μας με το ποσό των 16.806,15€ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του 

δήμου. 

 

Εισηγούμαστε όπως με απόφασή σας να αποδεχθείτε το παραπάνω ποσό στον Κ.Α. Εσόδων 

06.00.0614.01 προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 και να το κατανείμετε αντίστοιχα 

στις σχολικές επιτροπές ως κάτωθι: 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

10.000,00€ 
 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

6.806,15€ 
 

Η Μεταβίβαση του παραπάνω ποσού στις σχολικές επιτροπές θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 

02.00.6711.011 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς Οικ. Έτους 2013. 

 

Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00€, από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τα έξοδα λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Στομίου το έτος 2013. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την απόφαση  υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 17739/4320/5-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΛ-0ΗΗ) επιχορήγησε το δήμο μας με το ποσό των 

300.000,00€, καθώς και με την Δ27/οικ. 35919/1682/4-11-2013 απόφασή του με 

συμπληρωματική επιχορήγηση ποσού 100.000,00€ για την λειτουργία του προγράμματος των 

παιδικών κατασκηνώσεων Αγ. Παρασκευής Στομίου. 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις εισηγούμαστε να αποδεχθείτε το παραπάνω ποσό των 

400.000,00€ στον Κ.Α. 06.00.1214.02 με τίτλο: «Χρηματοδότηση προγράμματος Παιδικών 

Κατασκηνώσεων Αγ. Παρασκευής Στομίου». 

 

Θέμα 13ο: Ένταξη στην απογραφή έναρξης του Δήμου Αγιάς ποσού 1.684,55€ από οφειλές, 

του πρώην Δήμου Λακέρειας, στον Βασίλειο Τσιτσιρίγκο. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Στις οφειλές του πρώην Δήμου Λακέρειας εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν δύο 

τιμολόγια του Βασίλειου Τσιτσιρίγκου και συγκεκριμένα το υπαριθμ.2514/11-5-2010 ποσού 

1.205,81 και το υπ’ αριθμ. 2532/19-6-2010 ποσού 478,74. Για τις ανωτέρω οφειλές υπάρχουν 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση της απογραφής έναρξης, δηλαδή σε αύξηση των 

υποχρεώσεων του Δήμου κατά 1.684,55€.  

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%92%CE%9B08%CE%9D-%CE%9A6%CE%9B
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypakp/ada/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9B%CE%9B-0%CE%97%CE%97
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Θέμα 14ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «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» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 

συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει 

γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου 

Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης 

δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ 

εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική 

Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση 

μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

Ο Δήμος μας για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του χρειάζεται να προβεί στη 

διενέργεια των παρακάτω προμηθειών:  

ΚΑΥΣΙΜΑ/ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02.10.6641 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 12.000,00 

02.10.6643 

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 8.000,00 

02.20.6641 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 120.000,00 

02.20.6644 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   150.000,00 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 

02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 12.000,00 

02.20.6672.01 

Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας 

καθαριότητας 1.000,00 

02.20.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 3.000,00 

02.30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.460,00 

02.30.6672.01 Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα 2.500,00 

02.30.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 4.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ   26.840,00 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 
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Θέμα 15ο: Έγκριση 9
ης

 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 9
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, 

- τις διατάξεις των άρθρων 155, 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006,   

- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Π.Δ. 89/2011, 

- τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ.3 και 4 του Ν.3463/2006, 

- τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς και το Ετήσιο Προγράμματα Δράσης 2013 που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.2/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2867/26473,13-2-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας 

Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- την ΚΥΑ οικ. 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012) «Παροχή Οδηγιών για την 

κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων Οικ. Έτους 2013», 

- την υπ’ αριθμ. απόφαση 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013, 

- την ανάγκη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αγιάς και την ανάγκη αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού 

Εισηγούμαστε την 9
η
 τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αγιάς και 

κατ’ επέκταση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2013 και την 9
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού  ως εξής: 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

Κ.Α.  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ  

1.  Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμων 

καταβολών χρεών  

06.00.1511 24.000,00 5.853,59 29.853,59 

2.  Μισθώματα ακινήτων  06.00.0111 62.750,00 18.065,03 80.815,03 

3.  Τέλος χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων  

06.00.0461 65.000,00 26.167,65 91.167,65 

4.  Απόδοση σε σχολικές 

επιτροπές 

06.00.0614.01 178.251,65 16.806,15 195.057,80 

5.  Επιχορήγηση Δήμου 

για υλοποίηση 

προγράμματος 

Βοήθεια στο σπίτι  

06.00.0619.04 0,00 48.229,26 48.229,26 

6.  Χρηματοδότηση 

προγράμματος 

παιδικών 

κατασκηνώσεων  

06.00.1214.02 300.000,00 100.000,00 400.000,00 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 215.121,68  

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:      21.825,88€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ :    215.121,68€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:    236.947,56€  

                        

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%92%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%A96%CE%99-9%CE%9E8
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     Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

Κ.Α.  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ  

1.  Ετήσια εισφορά 

στο ΤΑΔΚΥ-

ΤΕΑΔΥ  

02.00.6056 146.300,00 13.300,00 159.600,00 

2.  Πάγια αντιμισθία 

αιρετών  

02.00.6121 68.040,00 5.850,00 73.890,00 

3.  Δικαστικά έξοδα 

& έξοδα 

τελεσίδικων 

δικαστικών 

αποφάσεων  

02.00.6492 93.000,00 18.200,00 111.200,00 

4.  Τόκοι δανείων 

εσωτερικού  

02.00.6521 159.300,00 17.700,00 177.000,00 

5.  Χρεολύσια 

δανείων 

εσωτερικού  

02.00.6526 85.000,00 6.100,00 91.100,00 

6.  Απόδοση σε 

σχολικές 

επιτροπές  

02.00.6711.01 178.251,65 16.806,15 198.057,80 

7.  Χρηματοδότηση 

Δημοτικής 

Επιχείρησης 

<<Καλυψώ>> για 

υλοποίηση 

προγράμματος 

Βοήθεια Στο 

σπίτι  

02.00.6715.02 0,00 48.229,26 48.229,26 

8.  Έξοδα κίνησης 

προέδρων Τ.Σ.  

02.00.6123 88.200,00 7.400,00 95.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  133.585,41  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΠΑΛΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:      21.825,88€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ:  215.121,68€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ :  133.585,41€ 

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:    103.362,15€ 

 

 

Θέμα 16ο: Έγκριση 1
ης

 αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα 

με το υπ’ αριθμ.23988/246076/12-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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Θέμα 17ο: Καθορισμός των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Αγιάς. 

(Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα 

εξής:  

«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί 

πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια 

τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν 

ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. 

Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο: 

α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της 

δικαιοδοσίας τους, 

β. σε ιδιωτικούς χώρους. 

6. Με αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός 

των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και 

προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων 

εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό 

χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε 

κωμοπόλεις και χωριά. 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και 

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές 

μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, 

μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. 

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και 

λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του 

λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν 

πενήντα (150) μέτρων. 

Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους. 

7. Οι αποφάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται 

ύστερα από γνώμη:  

α) του οικείου επιμελητηρίου,  

β) του εμπορικού συλλόγου,  

γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής,  

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση 

του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,  

ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,  

στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για 

παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και  

ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί 

των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου».  

 

Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α'): 

"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων 

κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται 

ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής: 
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α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου 

Β', με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 

εκδίδεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, μετά από γνώμη των κατά τόπον 

αρμόδιων Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειάς του. Η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων 

υποβάλλεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του 

προηγούμενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται 

χωρίς την οριζόμενη σε αυτό γνώμη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόμενος αριθμός των υπό 

χορήγηση αδειών κατανέμεται, ανά κατηγορία, στους οικείους Δήμους." 

 

Με την υπ’ αριθ. 205/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς το Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον αριθμό των 

αδειών και στη συνέχεια ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την υπ’ αριθ. 21609/224257/29-11-

2013 απόφαση καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο 

μας. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον καθορισμό των 

θέσεων. 

Οι φορείς της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95  όπως ισχύει απέστειλαν τη γνώμη που απαιτείται 

σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων με σχετικά έγγραφά τους.  

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...ε) Καθορίζουν τους 

χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να 

τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 

 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την 

παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας 

αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους άσκησης υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και την παρ.2α του άρθρου 84 του 

Ν.3852/2010 τα Συμβούλια της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας με την υπ΄αριθμ 8/13 , της Τοπικής 

Κοινότητας Δήμητρας με την υπ΄άριθμ 4/13 και  Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς με την υπ΄άριθμ 

9Β/2013 πρότειναν τις θέσεις όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα 

(καντίνα) και εισηγήθηκαν προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των θέσεων της  

άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 49/2013 απόφασή της εισηγήθηκε προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου. 

Παρακαλώ όπως καθορίσουμε τους χώρους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σύμφωνα: 

- Τις παραγράφους 5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από τις 

τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 

275/22.2.2011 τεύχος Β’) 

- την παρ.1α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α') 

- την υπ’ αριθ. 21609/224257/29-11-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον ανώτατο αριθμό των αδειών  υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου στο Δήμο Αγιάς 

- Το άρθρο 79 του Ν.3463/06 

- Το άρθρο 73 παρ.1B v), την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του 

Ν.3852/2010 

- Την υπ’ αριθμ. 8/13 απόφαση του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, την υπ’ 

αριθμ. 4/2013 απόφαση του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας και την υπ’ αριθμ 
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9Β/2013 απόφαση του Συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σχετικά με τον καθορισμό των 

θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

- Την υπ’ αριθ.49/2013 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των θέσεων 

που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 

- Τα σχετικά έγγραφα των φορέων της παρ 7 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95,  όπως ισχύει, σχετικά 

με την παροχή γνώμης  

- Τις ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  

 

Καθώς επίσης και:  

Α. να εγκρίνουμε τη χορήγηση συνολικά τεσσάρων (4) αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 

(καντίνες) σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά συνδεδεμένων με το έδαφος στα εξής σημεία των 

Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας  του Δήμου μας 

Α) Μία θέση «Άγιος Νικόλαος», Τ.Κ Δήμητρας Δ.Ε. Λακέρειας. 

Β) Μία θέση «Διασταύρωση Ποταμιάς δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου 

Γ) Μία θέση «Βρύση Παλιουριάς» Τ.Κ. Μελιβοίας 

Δ) Μία θέση «Φυσικό Σπίτι Κουτσουπιάς» Τ.Κ. Μελιβοίας 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα υποβάλλονται κάθε χρόνο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.  

 

Β. να ορίσουμε τριμελή επιτροπή, αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελούμενη από τους δύο 

δημοτικούς συμβούλους και έναν υπάλληλο του Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας 

(ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

(Εισηγητές: Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος και Βασίλειος Λέτσιος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

 
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»: «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων 

ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 

προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα 

δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν 

προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της 

παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού». 

2. Στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζονται 

επίσης οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του 

δημοσίου τομέα. 

3. Με την με αριθ. 13797/4-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β΄/21-11-2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».  Ως σκοπός του 

συνδέσμου ορίζεται: «… η εκτέλεση έργων – εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και ο σχεδιασμός και 

η κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου υποδοχής αστικών 

στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα απορρίμματα, υλικά συσκευασίας και έντυπο χαρτί, απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά ογκώδη), …» 

4. Από τις διατάξεις Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-2-2007), άρθρο 30, παρ. 1.δ), όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-11-07) προκύπτει ότι: «Οι 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, 

εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας». 
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5. Ο Δήμος μας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών στον 

τομέα της καθαριότητας:  

- Έναν (1) οδηγό (τακτικός υπάλληλος) 

- Έναν (1) οδηγό αορίστου χρόνου 

- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας(τακτικούς υπαλλήλους) 

- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου. 

Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής: 

Ο μόνιμος οδηγός και δύο μόνιμοι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων (1 πλήρωμα). Ο οδηγός 

αορίστου χρόνου οδηγεί τα χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου (3 φορτηγά) και το αυτοκίνητο 

μεταφοράς προσωπικού. Δύο εργάτες στην υπηρεσία κοιμητηρίων και 1 εργάτης γενικών 

καθηκόντων. Επισημαίνεται δε ότι κατά τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιήθηκαν συμβασιούχοι 

υπάλληλοι για την κάλυψη των αναγκών. 

Επίσης, ο Δήμος μας διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

- Τρία (3) απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας 14 κ.μ., 6κ.μ. και 6 κ.μ. 

- Δύο (2) απορριμματοφόρα παλαιάς τεχνολογίας 12 κ.μ. και 8 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 4 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 2 κ.μ. 

- Ένα σάρωθρο / Ένα πλυντήριο κάδων. 

6. Με βάση την έως σήμερα εμπειρία, το παραπάνω προσωπικό και ο υφιστάμενος εξοπλισμός δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων αναγκών του «Καλλικρατικού» Δήμου 

Αγιάς. Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός και κατά τη 

θερινή περίοδο αυξάνεται υπέρμετρα το σύνολο των κατοίκων, με αποτέλεσμα να διογκώνονται 

και οι απαιτούμενες προσφερόμενες υπηρεσίες. Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που έχουμε στους απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς και στους διάσπαρτους 

δημοτικούς χώρους. Επιπρόσθετα δε, λόγω της αναστολής των προσλήψεων με τις διατάξεις της 

παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α΄), όπως ισχύει, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του Δήμου μας. 

7. Από την άλλη ο «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας» είναι ο αρμόδιος φορέας της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση 

και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων, και ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και 

διάθεση των στερεών αποβλήτων με περιοχή ευθύνης την Διαχειριστική Ενότητα του Ν. Λάρισας.  

Αποκλειστική αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού, με 

γνώμονα την εξασφάλιση της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Δήμος μας με τις υπηρεσίες και το προσωπικό που διαθέτει δεν 

μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) στις 

Τοπικές Κοινότητες, προτείνεται να αναθέσει το έργο αυτό, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που θα 

υπογραφεί μεταξύ των φορέων, στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦΟΔΣΑ), ενώ ο προϋπολογισμός για την παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 190.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας 

(ΦΟΔΣΑ), ως συμβαλλόμενο μέρος, θα αναλάβει:  

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς 

και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου, Ποταμιάς, και 

Νερομύλων για την περίοδο από την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης έως 

31/12/2014. 

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής Ενότητας 

Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Στομίου, Ομολίου, Παλαιόπυργου, 

Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου και Κόκκινου Νερού  για την περίοδο από την υπογραφή της 

Προγραμματικής σύμβασης έως 31/12/2014. 

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής Ενότητας 

Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και 
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Αμυγδαλής για την περίοδο από την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης έως 

31/12/2014. 

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής Ενότητας 

Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών Ρακοποτάμου,  Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, 

Σωτηρίτσας, Βελίκας, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για την περίοδο από την υπογραφή της 

Προγραμματικής σύμβασης έως 31/12/2014. 

Ο Δήμος Αγιάς, ως συμβαλλόμενο μέρος, θα αναλάβει: 

 Να καταβάλλει ετησίως το χρηματικό ποσό των 233.700,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατά το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών 

αποκομιδής των απορριμμάτων. 

 Να ενημερώνει τον ΦΟΔΣΑ για προβλήματα που τυχόν θα εμφανισθούν, προκειμένου να 

φροντίζουν από κοινού για την επίλυσή τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας, τη σύναψη προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων 

του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

 

Θέμα 19ο: Έγκριση διάλυσης της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων». 

(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 
Με την υπ’ αρ. 41/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας, ανατέθηκε στον Γρηγόρη Παπαδόπουλο, Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Λάρισα, η 

κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων». Η σχετική σύμβαση 

συνολικού ποσού 28.666,52 (με το ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 30/08/2010, διαβιβάσθηκε και 

πρωτοκολλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων στις 04/10/2010. Η συμβατική 

προθεσμία ήταν 90 ημέρες, ενώ με την υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 150 ημέρες, οπότε ως νέα ημερομηνία 

περάτωσης του έργου θεωρείται  η 15/05/2011. 

Ο ανάδοχος με την από 08/04/2011 ειδική δήλωσή του προς το Δήμο Λαρισαίων – Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ 

ζήτησε τη διακοπή των  εργασιών του έργου από 10/4/2011,  σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 53 

του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», λόγω 

καθυστέρησης της πληρωμής του 1
ου

 λογαριασμού του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν 

του διμήνου από την υποβολή του. Ο 1
ος

 λογαριασμός ποσού 4.707,03 ευρώ αφορά στην πληρωμή 

των εργασιών αντικατάστασης στέγης στο Δημοτικό Κατάστημα εμβαδού 35τ.μ. περίπου, που 

βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου και εκμισθώνεται από το Δήμο στον Μητάκο Απόστολο. Η ειδική 

δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε 

με την με αριθμό 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς .  

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δεν είναι δυνατή η εξεύρεση των απαραίτητων 

οικονομικών πόρων για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου, που 

αφορά στην αντικατάσταση της στέγης των λοιπών Δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Ηφαίστου 

στη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς του Δ. Αγιάς. Επισημαίνεται δε ότι ο ανάδοχος του έργου Γρηγόριος 

Παπαδόπουλος υπέβαλε την από 12-11-2013 Υπεύθυνη Δήλωση προς το Δήμο Αγιάς, με την οποία 

δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τη διάλυση της με αρ. πρωτ. 5994/30-08-2010 σύμβασης του έργου: 

«Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων», ενώ παραιτείται από κάθε αξίωση 

αποζημίωσης  λόγω διάλυσης της εν λόγω σύμβασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 

3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», στο οποίο 

ορίζεται: «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής 

του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος 

χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες», εισηγούμαστε να εγκρίνετε με 

απόφασή σας τη διάλυση της με αρ. πρωτ. 5994/30-08-2010 σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση 

στέγης Δημοτικών Καταστημάτων». 
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Θέμα 20ο: Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση -

Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, Τμήμα ΤΥΔΚ μας απέστειλε την 

μελέτη του έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος του χώρου» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το Φ.Π.Α.  
Η μελέτη αφορά στην βελτίωση – ανάδειξη – αξιοποίηση του Δημοτικού Κτιρίου που 

βρίσκεται στο κέντρο της Δ.Κ. Αγιάς του Δήμου Αγιάς, κοντά στην κεντρική πλατεία του 

οικισμού. Τον εν λόγω κτίσμα παρουσιάζει πολλά προβλήματα, λόγω της παλαιότητας των 

δομικών του στοιχείων και της ανεπαρκούς συντήρησής του. Σήμερα, παρουσιάζει την 

εικόνα ενός υποβαθμισμένου κτιρίου, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής 

του από το Δήμο. Υπάρχει η αναγκαιότητα της υλοποίησης μιας σειράς επισκευών και 

εργασιών συντήρησης – βελτίωσης – ανάδειξης του κτιρίου και του χώρου που το 

περιβάλλει, προκειμένου να καταστεί ένας χρήσιμος και λειτουργικός χώρος, σε αρμονία με 

το γύρω περιβάλλον που θα συμβάλλει στην ουσιαστική ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση 

του αστικού τοπίου  στο κέντρο της πόλης της Αγιάς.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τον ΦΠΑ είναι 300.000,00€ με χρηματοδότηση 

στον Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας.  

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.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την μελέτη και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο 

της Αγιάς και Διαμόρφωση περιβάλλοντος του χώρου» προϋπολογισμού 300.000,00€ με 

το Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από το τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. του Δήμου Λαρισαίων.  

 

 

Θέμα 21ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) – Υπομέτρο L321 

- Δράση L321-2, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 584/17-10-2013 της Ο.Τ.Δ. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», για τη χρηματοδότηση του 

έργου: «Βελτίωση – Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ ΑΕ) με το υπ΄ αριθμ 584/17-10-2013 

έγγραφό της προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων για την υποβολή 

επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 του άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» στα υπομέτρα 

123,311,312,313,321,323 του μέτρου 41.  

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή και σε μερικές 

περιπτώσεις και ιδιωτική συμμετοχή) που διατίθεται συνολικά για την χρηματοδότηση  των  

πράξεων με την παρούσα επιστολή είναι 3.191.260,94 ΕΥΡΩ και αφορά το 41 Μέτρο 

(υπομέτρα 123,311,312,313,321,323), ενώ η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 

20/12/2013. 

Μερικές από τις κατηγορίες πράξεων του υπομέτρου 321:  Βασικές Υπηρεσίες για την 

Οικονομία και τον Αγροτικό πληθυσμό είναι οι εξής: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, 

αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων 

κοινωνικής προστασίας, στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, 

προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών. 



Σελίδα 39 από 42 

Στις άμεσες προοπτικές του Δήμου είναι η υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Ανάδειξη 

Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου» . 

Προκειμένου ο Δήμος Αγιάς να υποβάλλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω 

πράξης απαιτείται η έγκριση του της υποβολής της πρότασης για την εκτέλεσης της 

προτεινόμενης πράξης.  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας: την υποβολή πρότασης 

στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) – Υπομέτρο L321 – Δράση L321-2, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 584/17-10-2013 της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α. Ε.», για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Βελτίωση – Ανάδειξη Δημοτικού κτιρίου στο κέντρο της Αγιάς και Διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου». 
 

Θέμα 22ο: Έγκριση της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης 

της "Οικίας Αντωνίου"». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 
Με την υπ’ αριθμ. 79/2012 (ΑΔΑ: Β419Ω6Ι-ΕΘΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Μελέτη 

συντήρησης - αποκατάστασης της "Οικίας Αντωνίου"», σε ιδιώτη μελετητή, κάτοχο μελετητικού 

πτυχίου τάξης Α΄, Κατηγορίας 6, Αρχιτεκτονικών Μελετών, έναντι κατ’ αποκοπή αμοιβής 6.910,56€ 

πλέον Φ.Π.Α 23%. 

Η εν λόγω μελέτη αφορά στη δημιουργία φακέλου για την διενέργεια διαγωνισμού ιδεών για την 

μελέτη «Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης – αποκατάστασης της ¨Οικίας Αντωνίου», ο οποίος 

περιέχει τα εξής: 

Α) Την ανάλυση του αντικειμένου του διαγωνισμού, την τεκμηριωμένη σύνταξη του προγράμματός 

του και τους στόχους που τίθενται. 

Β) Την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων ως προς το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς, 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, αιγιαλός και παραλία, αρχαιολογικοί χώροι), 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ, καθώς και ως προς τις δεσμεύσεις των φορέων. 

Γ) Τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τους γενικούς περιορισμούς και κανονισμούς. 

Δ) Την εξασφάλιση των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, 

όπως τοπογραφικά διαγράμματα, σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και ότι άλλο 

κριθεί ως απαραίτητο. 

Ε) Την εκτίμηση του κόστους του διαγωνισμού, καθώς και του κόστους ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης για την ολοκλήρωση της μελέτης. 

 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

του Δήμου Αγιάς, ενέκρινε και θεώρησε την μελέτη: «Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - 

αποκατάστασης της "Οικίας Αντωνίου"»,  προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης της μελέτης, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

2. Την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης 

3. Τη συνημμένη βεβαίωση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς περί επάρκειας της μελέτης και συμμόρφωσης 

του μελετητή προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις  

4. Τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης της "Οικίας 

Αντωνίου"», η οποία συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή, και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς. 
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Θέμα 23ο: Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών 

κτιρίων». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 136/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ6Ι-8ΞΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς με εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων», σε ιδιώτη μελετητή, κάτοχο 

μελετητικού πτυχίου τάξης Α΄, Κατηγορίας 9, Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές - 

Ηλεκτρονικές, έναντι κατ’ αποκοπή αμοιβής 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 23%. 

Η εν λόγω μελέτη αφορά στη καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγιάς, και την υπόδειξη των 

κατάλληλων παρεμβάσεων για την βέλτιστη λειτουργία και απόδοση με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. 

 Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς, ενέκρινε και θεώρησε την μελέτη: «Μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων»,   προκειμένου να τεθεί υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης της μελέτης, έχοντας 

υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

2. Την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης 

3. Τη συνημμένη βεβαίωση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς περί επάρκειας της 

μελέτης και συμμόρφωσης του μελετητή προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις  

4. Τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών 

κτιρίων», η οποία συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή, και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Θέμα 24ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 136/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ6Ι-8ΞΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς με εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων»,  σε ιδιώτη μελετητή κάτοχο 

μελετητικού πτυχίου τάξης Α΄, Κατηγορίας 9, Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές - 

Ηλεκτρονικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 περί «Ανάθεσης 

και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς  ενέκρινε την ανωτέρω μελέτη.  

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 

Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς προβαίνει στην διαδικασία της   Οριστικής παραλαβής της 

μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων», δεδομένου ότι 

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης, όπως προβλέπονται στις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%92%CE%9B4%CE%A3%CE%A96%CE%99-8%CE%9E%CE%9C
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2. Την  σύμβαση εκπόνησης της μελέτης 

3. Την απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Αγιάς περί έγκρισης της μελέτης 

4. Τη βεβαίωση περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε  Να εγκρίνετε με απόφασή σας την οριστική 

παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων»,  

η οποία συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Θέμα 25ο: Βεβαίωση για την περιοχή παρέμβασης του έργου: «Η/Μ Αρδευτικά Έργα Δ. 

Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- το υπ’ αριθμ. 11341/27-05-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

- την υπ' αριθμ.  171/2013 απόφαση του ΔΣ Αγιάς, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του 

έργου: «Η/Μ Μελέτη Αρδευτικών Έργων Δ. Αγιάς». 

- την υπ’ αριθμ.  176/2013 απόφαση του ΔΣ Αγιάς που αφορά την υποβολή πρότασης στο 

Μέτρο 321 του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

2007-2013», για την χρηματοδότηση του έργου: «Η/Μ Μελέτη Αρδευτικών Έργων Δ. 

Αγιάς».  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010. 

αιτούμαστε από το Δημοτικό Συμβούλιο να βεβαιώσει ότι: η θέση κατασκευής του 

αντλιοστασίου είναι δημοτική έκταση καθώς και η όδευση των αγωγών θα γίνει σε 

υφιστάμενους δημοτικούς αγροτικούς δρόμους. 

Αίτημα του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Αγιάς. 

 

Θέμα 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική συνεργασία του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(Ε.Τ.Επ.) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. Αγιάς, μέσω της 

αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της προσαρμογής του στις 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδοτικής συνεργασίας μεταξύ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με σκοπό την υποστήριξη αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Πρόκειται για μια χρηματοδοτική διευκόλυνση – πλαίσιο που θα παρέχει χρηματοδότηση σε 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 

διευκόλυνση θα επιτρέψει στους οργανισμούς αυτούς να πραγματοποιήσουν επενδύσεις 

στους τομείς των μεταφορών, των εκπαιδευτικών υποδομών, της προστασίας της 

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης δημόσιων κτιρίων, της 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδοσης και η οποία θα 

επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε έργα οδοφωτισμού, τηλεθέρμανσης, οδικού δικτύου και 

υποδομών, καθώς και στα επιδοτούμενα έργα των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” και 

"Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων".  
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Με την με αριθμ.73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩ6Ι-

ΗΨ3) εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια νέων φωτιστικών 

σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών Δ.Ε. 

Μελιβοίας» και με την με αριθμό 87/2013 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΒΕΧΟΩ6Ι-ΚΥΔ) 

προχωρήσαμε στην κατακύρωση της προμήθειας αυτής και στην υλοποίηση της για την 

αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων φωτισμού στην παραλιακή οδό της ΔΕ 

Μελιβοίας, με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας, με στόχο το ενεργειακό όφελος δηλ. την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση εκπομπών CO2. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι ένα 

τέτοιο έργο, το οποίο αποσκοπεί σε βάθος χρόνου στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη 

δραστική μείωση των εκπεμπόμενων ποσοτήτων CO2 και υδρογονανθράκων - διότι η 

φωτορύπανση συνδέεται άμεσα με τους ρύπους αυτούς- μαζί με την δραστική μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, (η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται άμεση αυξημένη 

παραγωγή καυσαερίων και αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου), θα 

φωτίσει το περιβάλλον σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ, μειώνοντας 

τον υπερβολικό τεχνικό φωτισμό που επηρεάζει το οικοσύστημα αλλά και άμεσα την υγεία, 

την ψυχολογία και την ασφάλεια των πολιτών. Η χρηματοδοτική συνεργασία μεταξύ του 

Τ.Π. & Δ. και της ΕΤΕπ στηρίζει τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την εκτέλεση 

τέτοιων έργων με πολύ ευνοϊκούς όρους. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση υποβολής πρότασης στη χρηματοδοτική 

συνεργασία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. &Δ) και της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αστική Ανάπλαση του Δ. 

Αγιάς, μέσω της αναβάθμισης του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου και της 

προσαρμογής του στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ»,  το οποίο αφορά στην αντικατάσταση όλων 

των λαμπτήρων (των φωτιστικών σωμάτων του οδοφωτισμού) του Δ. Αγιάς, με λαμπτήρες 

εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισηγήσεις 21
ης

/19-12-2013 τακτικής συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιά 17/12/2013.- 
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