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Θέμα:  «Πρόσκληση σε 1
η
/2014 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 Τρίτη 28 

Ιανουαρίου 2014, ώρα 18:00 (6:00μμ.), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΚ6Σ-ΘΧΩ) απόφασης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013». (Εισηγητής: Γεώργιος Βαλάρης, Πρόεδρος 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς). 

 

Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 

2014 - Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία - ορισμός του ύψους συμμετοχής. 

(Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραφείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου του Δήμου 

Αγιάς για το έτος 2013. (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 

 

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήματος του Λιντέρη Τριαντάφυλλου του Νικολάου, κατοίκου του 

Δήμου Αγιάς, για την παραχώρηση κατά κυριότητα καστανοδασοτεμαχίου στην Τοπική 

Κοινότητα Σκήτης. (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 
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Θέμα 5ο: Έγκριση χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοβρύσου) 

ως διαδραστικό Βιωματικό Σχολείο Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς).  

 

Θέμα 6ο: Έγκριση χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Σωτηρίτσας) 

ως διαδραστικό Βιωματικό Σχολείο Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς).  

 

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην 

επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων, σύμφωνα με 

το άρθρο 1γ του Π.Δ/τος 23/2000, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

   

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη 

γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α 16) για 

την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2014. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην 

επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στα πλαίσια των 

διατάξεων του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 444Β’/26-

04-99), για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, για το έτος 

2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 11ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’), για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 12ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου - μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης υπηρεσιών, του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών), για το 

έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 13ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 64, παρ. 14, Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών) 

ποσού έως 2.934,70€,  για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 

270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 
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Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 16ο: 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 17ο: Εξέταση  αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 18ο: : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της  Τοπικής Κοινότητας Σκήτης  του 

Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 19ο: Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης της Τοπικής Κοινότητας 

Σκήτης του Δήμου Αγιάς και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 20ο: Εξέταση αιτήματος εταιρείας «Γεώργιος Λέγος & Σία Ε.Ε.». (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 21ο: Εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σε άστεγους – άπορους δημότες, στην Τοπική 

Κοινότητα Μαρμαρίνης. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 22ο: Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού 

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

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 23ο: Αποδοχή ποσού 34.020,63,00€ από το Υπ. Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α’ Κατανομή  2014) και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του δήμου μας. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 24ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.968,40€ από το πρόγραμμα Life+ για το έργο: 

«Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις της ΕΕ». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 25ο: Αποδοχή ποσού 4.800,00€ - χρηματοδότησης (β’ δόση) προγράμματος: 

«Grundtvig Workshop». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 
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Θέμα 26ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.000,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος: 

«Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 27ο: Έγκριση 1
ης

 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 28ο: Διάλυση Ενιαίας Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 

Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής 

Νομού Λάρισας»  (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.). (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 29ο: Έγκριση επικαιροποίησης προϋπολογισμού 2014, τεχνικού προγράμματος και 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 30ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» στο στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στη 

πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγητής: 

Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 31ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρου Ανάπτυξης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας» στη πρόσκληση 1.18 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ για 

τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Αγιάς». 

(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 32ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Δήμο 

Αλοννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων του Δήμου Αλοννήσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στην πρόσκλησης 59 του Ενδιάμεσος 

Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων του Δήμου Αλοννήσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέμα 34ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου : «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 - 2015» για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θέμα 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΚ6Σ-ΘΧΩ) απόφασης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013». (Εισηγητής: Γεώργιος Βαλάρης, Πρόεδρος 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/2006 οι αποφάσεις που αφορούν των 

προϋπολογισμού των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εισηγούμαστε την έγκριση, από δημοτικό συμβούλιο, της υπ’ 

αριθμ. 48/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» με 

θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013”. 

Σύμφωνα με την απόφαση 48/2013 (ΑΔΑ:ΒΙΨ9ΟΚ6Σ-ΘΧΩ): 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

1. Ενδυναμώνει Κ.Α. του προϋπολογισμού για την ενίσχυση άλλων, ως ακολούθως: 

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Εγκεκριμένος Μειώσεις 

Διαμορφωμένος 

(Δ.Π.) 

02.00.6031 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

178.451,44 € 
9.420,00 

€ 
169.031,44 € 

Σύνολο μειώσεων 
9.420,00 

€ 
 

2. Ενισχύει Κ.Α. του προϋπολογισμού, ως ακολούθως: 

Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις 

Διαμορφωμένος 

(Δ.Π.) 

02.00.6118 

Λοιπές αμοιβές λοιπών 

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία 

25.000,00 € 9.420,00 € 34.420,00 € 

Σύνολο 9.420,00 €  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι όπως με απόφασή μας να εγκριθεί η παραπάνω 

αναφερόμενη απόφαση 

 

 

Θέμα 2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 

2014 - Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία - ορισμός του ύψους συμμετοχής. 

(Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραφείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 7390/12-12-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής 

ενότητας Λάρισας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου που έχει ως εξής: 

«Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασής της για εφαρμογή 

προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού όπου η όχληση παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα αυξημένη, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, σε 

εξειδικευμένη στο αντικείμενο εταιρεία. 

Η μέθοδος εφαρμογής του έργου είναι η προνυμφοκτονία που συνδυάζει τη μέγιστη 

αποτελεσματικότητα με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το έργο θα ελέγχεται 

από Επιτροπή Παρακολούθησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας. 

Η προβλεπόμενη περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Πηνειού 

ποταμού καθώς επίσης και οι παρακάρλιες περιοχές, στα δημοτικά όρια των Δήμων Κιλελέρ, Τεμπών 

και Αγιάς. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αναγκαίων ψεκαστικών παρεμβάσεων στο Δήμο 

σας απαιτείται: 

α) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στο έργο άμεσα. 

http://sites.diavgeia.gov.gr/kalypso_dimosagias/ada/%CE%92%CE%99%CE%A89%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%98%CE%A7%CE%A9
http://sites.diavgeia.gov.gr/kalypso_dimosagias/ada/%CE%92%CE%99%CE%A89%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%98%CE%A7%CE%A9
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β) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου 

εταιρείας που θα προκύψει μετά από διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

γ) τον ορισμό του ύψους της συμμετοχής σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης αυτής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο 

δυνατό. Πέραν αυτού και εφ’ όσον δεν υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, οι ψεκαστικές εφαρμογές 

στα διοικητικά όρια του Δήμου σας θα ανασταλούν. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία παρακαλούμε να αποσταλεί ένα 

αντίγραφο στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο και γνωρίζοντας την αναγκαιότητα καταπολέμησης των 

κουνουπιών λόγω της μετάδοσης μέσω αυτών του Ιού του Δυτικού Νείλου στον άνθρωπο,  

Εισηγούμαστε: 

1. Τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού, 

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2014. 

2. Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας που θα προκύψει μετά το 

διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΠΕ Λάρισας. 

3. Ορίζει το ύψος της συμμετοχής του Δήμου σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

ποσό που θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. 

4. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για την ψήφιση της πίστωσης από τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και τον Δήμαρχο για την έγκριση της μελέτης και την 

ανάθεση των εργασιών κουνοποκτονίας στον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό που 

θα διενεργηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας   

5. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου στις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου θα είναι η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2014 

(Π.Δ. 28/80).  

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου του Δήμου 

Αγιάς για το έτος 2013. (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 

Σύμφωνα με : 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 63: “Δασοπονικαί μελέται”, 64: “Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις” και 

65: “Πίνακες υλοτομίας” του Ν.Δ 86/1969 “περί δασικού Κώδικος” 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του απο  19-11-1928 ΠΔ “Περί Διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και 

τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας του μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων κλπ» που 

περιέχει ρυθμίσεις για άσκηση αειφόρου διαχείρισης, μέσω διαχειριστικών σχεδίων”  

3.Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης 

και έχοντας υπόψη:  

1. το αριθμ. 23/2-1-2013 έγγραφο του Αυτοτελές Γραφείου Προγ/σμού Αγροτικής  & Τουριστικής 

Ανάπτυξης  με την υποβολή Πίνακα Υλοτομίας  Δημ. Δάσους Τ.Κ Μεγαλοβρύσου του Δήμου 

Αγιάς  στο Δασαρχείο Αγιάς 

2. το αριθμ. 10264/18-7-2013 έγγραφο του Αυτοτελές Γραφείου Προγ/σμού Αγροτικής  & 

Τουριστικής Ανάπτυξης  με την επανυποβολή Πίνακα Υλοτομίας  Δημ. Δάσους Τ.Κ 

Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς  στο Δασαρχείο Αγιάς 

3. Την αριθμ 3117/185450/3-10-2013 αναφορά της Δ/νσης Δασών Λάρισας με την οποία 

υποβλήθηκε για θεώρηση και έγκριση ο εν λόγω πίνακας , μαζί με το 02-10-2013 φύλλο ελέγχου 

της Δασολόγου κ. Αλκμήνης Κατσάδα. 

4. Την από 16-9-2013 έκθεση επαλήθευσης της υπόψη μελέτης του Δασολόγου κ. Κωνν/νου Μανίκα 

του Δασαρχείου Αγιάς 

5. Το από 21-11-2013 φύλλο Θεώρησης της Επιθεώρησης Δασών Λάρισας 

 

Εισηγούμαστε: την έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου Δήμου Αγιάς 

περιοχής του Δασαρχείου Αγιάς, για το έτος 2013 όπως αυτός συντάχθηκε επαληθεύτηκε , ελέγχθηκε 

και θεωρήθηκε. 



Σελίδα 7 από 34 

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήματος του Λιντέρη Τριαντάφυλλου του Νικολάου, κατοίκου του 

Δήμου Αγιάς, για την παραχώρηση κατά κυριότητα καστανοδασοτεμαχίου στην Τοπική 

Κοινότητα Σκήτης. (Εισηγητής: Δημήτριος Παπακώστας, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών). 

 
Ο παρακάτω αναφερόμενος μόνιμος κάτοικος του Δήμου Αγιάς  ζητά με αίτηση του να του 

παραχωρηθεί κατά κυριότητα καστανοδασοτεμάχιο που βρίσκεται στο δάσος της πρώην Κοινότητας 

Σκήτης, ιδιοκτησίας σήμερα του Δήμου Αγιάς, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 

66 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 16 του Ν. 1734/1987 και 1 παρ. 19 του Ν. 

3208/2003: 

 

1. Λιντέρης Τριαντάφυλλος του Νικολάου, αρ.πρ.αίτησης 795/21-1-2014, έκταση 8.499,98 μ
2
 στην 

θέση «Βρομόβρυση» οποία απεικονίζεται στο από 11
0ς

/2013 τοπογραφικό διάγραμμα του 

Πολιτικού Μηχανικού Μακαντάση Χρήστου  -Λάρισα με στοιχεία Ε 

(1,2,3.........14,15..........23,24,1),  και καλλιεργείται από τον ίδιο και τους δικαιοπάροχους 50 

χρόνια προ του 1967. 

 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε 

με τα άρθρα 16 του Ν. 1734/1987 και 1 παρ. 19 του Ν. 3208/2003. καστανοδασοτεμάχια που 

βρίσκονται μέσα σε δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις, στα οποία φύονται περισσότερα από πέντε (5) 

κατά στρέμμα, εξημερωμένα ή μη καστανόδενδρα, που υφίστανται δενδροκομική περιποίηση, μπορεί 

να παραχωρηθούν κατά κυριότητα και χωρίς τίμημα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 

αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοιν. Συμβουλίου και 

αιτιολογημένη έκθεση της οικείας Δ/νσης Δασών, σε κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ή 

κτηνοτρόφους οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται οι 

πιο πάνω δασικές εκτάσεις εφ Όσον αυτοί και οι δικαιοπάροχοι τους τις νέμονται και τις κατέχουν επί 

είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού ήτοι πριν την 16 -11-

1967. 

Επειδή σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 653/27-1-88 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου 

Γεωργίας, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί ή 

κτηνοτρόφοι, μόνιμοι κάτοικοι του Νομού στον οποίο βρίσκεται το καστανοδασοτεμάχιο (εν 

προκειμένω μόνιμος κάτοικος του Νομού Λάρισας) και να συνεχίζουν την δενδροκομική 

εκμετάλλευση του δασοτεμαχίου με καστανιές και εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις ο 

παραχωρησιούχος κηρύσσεται έκπτωτος και το καστανοδασοτεμάχιο επανέρχεται στον αρχικό 

ιδιοκτήτη του , εν προκειμένω στον Δήμο Αγιάς. 

Επειδή το δάσος, στο οποίο βρίσκεται η προς παραχώρηση έκταση,  σήμερα είναι ιδιοκτησία του 

Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Ν. 1734/1987 για τον αιτούντα, βάσει των 

οποίων είναι δυνατή η παραχώρηση των εν λόγω καστανοδασοτεμαχίων με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς. 

Επειδή το τοπικό Συμβούλιο της ΤΚ Σκήτης  με το υπ’ αριθμ. 1/10-1-2014 σχετικό πρακτικό του 

αποφάνθηκαν θετικά για την παραχώρηση του καστανοδασοτεμαχίου που βρίσκεται στο Κοινοτικό 

δάσος Σκήτης και σήμερα ιδιοκτησίας του Δήμου Αγιάς, στον κάτοχο Λιντέρη Τριαντάφυλλο του 

Νικολάου. 

 

Επειδή ο προαναφερόμενος αιτών όπως προκύπτει από την αίτησή  του και τα επισυναπτόμενα 

δικ/κα: 

- υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, 16-7-2004 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής 

- Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2013 

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

- Βεβαίωση Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ Λάρισας με αριθ. Πρωτ. 118/15-1-2014 

- Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου ΟΓΑ 

- αποσπάσματα πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Τ.Σ. της ΤΚ Σκήτης τα υπ. Αριθμ 1/10-1-

2014. 
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- τοπογραφικό διάγραμμα, σημειωτέον ότι τα στοιχεία του εμβαδού ενδέχεται να μην είναι ακριβή 

ελλείψει κτηματολογικών στοιχείων 

- Δασοπονικό Χάρτη Κοινοτικών Δασών Σκήτης που υποδεικνύεται η θέση της κάθε έκτασης 

και έχοντας υπόψη ότι 

είναι μόνιμος κάτοικος του Δ. Δ. Σκήτης, οι δικαιοπάροχοι του εκμεταλλεύονταν με δενδροκομική 

καλλιέργεια (καστανιές) συνεχώς και αδιαλείπτως από πολλά χρόνια πριν την 16-11-1967 και σήμερα 

ο ίδιος ο αιτών εκμεταλλεύεται τη ζητούμενη προς παραχώρηση έκταση, και σύμφωνα με υπεύθυνη 

δήλωσή του είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργός  (οι λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις του νόμου 

θα εξετασθούν από ην Δ/νση Δασών Ν. Λάρισας) ήτοι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 

Ν. 1734/1987, με την υποχρέωση του να προσκομίσει στο Δήμο Αγιάς αντίγραφο φορολογικής 

Δήλωσης Ε1 οικ. Έτους 2014 και νέα βεβαίωση απο το Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ Λάρισας για την απόδειξη του 

κατά κύριου επαγγέλματος αγρότη, διότι χωρίς τα προηγούμενα ο Δήμος Αγιάς δεν θα προχωρήσει 

στην τελική παραχώρηση του εν λόγω καστανοπερίβολου. 

Εισηγούμαστε,  

όπως με απόφασή σας, γνωμοδοτήσετε θετικά ως προς την παραχώρηση κατά κυριότητα στον 

αιτούντα Λιντέρη Τριαντάφυλλο του Νικολάου την  έκταση 8.499,98 μ
2
 στην θέση «Βρομόβρυση» 

όπως περιγράφηκε παραπάνω για αυτή , με την προϋπόθεση ότι  

1. ο αιτών να προσκομίσει βεβαίωση από το Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ Λάρισας που να φαίνεται και τυπικά το 

κατακύριο επάγγελμα του αγρότη 

2. οι δασικοί δρόμοι που διέρχονται από τις ζητούμενες προς παραχώρηση εκτάσεις θα εξαιρεθούν 

της παραχώρησης, με αύξηση πλάτους αυτών ανά πέντε (5) μέτρα έναντι και κατάντι για τυχόν 

διαπλατύνσεις τους. 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοβρύσου) 

ως διαδραστικό Βιωματικό Σχολείο Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς).  

 

Το Δημοτικό σχολείο Μεγαλοβρύσου μετά από την οργανωμένη  επίσκεψη των 

εκπαιδευτηρίων Δράκου  και μετά από τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό προτείνεται 

να προετοιμαστεί και να λειτουργήσει η μία αίθουσα του ως διαδραστικό σχολείο βιωματικής 

εκπαίδευσης για όλα τα σχολεία που θα ήθελαν να το επισκεφτούν . 

 

Οι λόγοι για τους οποίους το συγκεκριμένο σχολείο μπορεί να έχει την χρήση αυτή είναι οι 

εξής : 

 

α. Διατηρεί τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 

  

β. Περιβάλλεται από ευρύτατο χώρο αναψυχής και αθλοπαιδιάς,  κατάλληλο για την 

επαιδευτική άσκηση και την ψυχαγωγία των παιδιών . 

 

γ. Βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο του Δήμου σε τοπίο υπερυψωμένο από την πόλη της 

Αγιάς μέσα στο πράσινο με θέα εκπληκτική.   

 

δ. Σε δοκιμαστικές επισκέψεις σχολείων κρίθηκε καταλληλότατο από εκπαιδευτικούς  διότι 

και οι ίδιοι οι μαθητές το θεώρησαν ως κάτι το πρωτόγνωρο και ιδανικό για την εκπαίδευση.  

 

Στόχος μας είναι τόσο  η τόνωση  της επισκεψιμότητας στην περιοχή  όσο και τα ευρύτερα 

αναπτυξιακά οφέλη τα οποία μπορεί ο Δήμος μας να έχει μέσα από τέτοιου είδους ενέργειες . 
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Θέμα 6ο: Έγκριση χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Σωτηρίτσας) 

ως διαδραστικό Βιωματικό Σχολείο Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Γιαννουλέα Χριστίνα, 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς).  

 

Το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στον οικισμό της "Άνω Σωτηρίτσας" προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί ως διαδραστικό εργαστήρι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους εξής 

λόγους: 

 

α. Βρίσκεται στη  ενδιάμεση  διαδρομή του μονοπατιού της  Μελιβοίας το οποίο είναι 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τόσο σε ότι έχει σχέση με την γραφική διαδρομή όσο και με την 

πλούσια πανίδα και χλωρίδα που υπάρχει. 

 

β. Η προσέγγιση του χώρου του σχολείου είναι πολύ εύκολη και διευκολύνει τον επισκέπτη 

είτε πρόκειται για ομάδα είτε για σχολείο κ.λ.π. 

 

γ. Οι υποδομές του σχολείου είναι άριστες και έτσι μπορούν να φιλοξενήσουν και να 

αναπτύξουν αυτού του είδους δράσεις. 

 

δ. Είναι σηματοδοτημένο  με υποδομές ασφάλειας και παρουσιάζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

των μύθων του μονοπατιού, και συνδυάζει την ιστορία των δύο οικισμών. 

 

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας , η ανάδειξη του τόπου μας και γενικότερα 

η ανάπτυξη τις περιοχής.  

 

Η επιμέλεια των εργασιών προκειμένου το σχολείο να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

ενός   διαδραστικού εργαστηρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνουν  σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται τόσο  από  την Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  όσο και με την ευθύνη του Γ.Α.Κ 

που βρίσκεται στον Δήμο μας. 

 

 

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην 

επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων, σύμφωνα με 

το άρθρο 1γ του Π.Δ/τος 23/2000, για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 Θέτουμε υπόψη σας: 

 το με αριθμ. πρωτ.513.7/2014/7-1-2014 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Τομέας 

Λιμενικής Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας) με το οποίο μας ζητείται ο ορισμός 

εκπροσώπου του Δήμου, με τον νόμιμο αντικαταστάτη του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην 

επιτροπή χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων.  

 τις διατάξεις της παράγραφο γ του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 23/2000 (ΦΕΚ 18/7.2.2000 τεύχος Α’): 

«Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. 

Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και 

καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη 

παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο», με την οποίες καθορίζεται ότι:  

«γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας, ή ζώνης λιμένα για 

τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου αλλά δεν είναι 

πολυσύχναστος. Για τον χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ο Προϊστάμενος της Λιμενικής 

Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου Επιτροπή αποτελούμενη από: 



Σελίδα 10 από 34 

(1) τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου αντί του 

Προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να συμμετέχει στην Επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος 

Αξιωματικός Λ.Σ. 

(2) έναν (1) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή 

του, μεταξύ των μελών του, από το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο και 

(3) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά περίπτωση, που 

ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς αυτούς. 

Η εν λόγω επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση 

πεντακοσίων (500) λουομένων κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός (1) χιλιομέτρου, 

τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα κ.λπ. Οι επιτροπές αυτές αποφασίζουν κατά 

πλειοψηφία εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνου». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε: να ορίσετε, με απόφασή σας, εκπρόσωπο του Δήμου 

Αγιάς, καθώς και τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή χαρακτηρισμού 

των χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων, για το έτος 2014.  

 

 

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στη 

γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α 16) για 

την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2014. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Θέτουμε υπόψη σας: 

 το με αριθμ. πρωτ.511.14/2014/9-1-2014 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου(Τομέας 

Λιμενικής Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας) με το οποίο μας ζητείται ο ορισμός 

εκπροσώπου του Δήμου, με τον νόμιμο αντικαταστάτη του, που θα συμμετάσχει στη γνωμοδοτική 

επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. Ν. 2881/2001.  

 τις διατάξεις της παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/06.02.2001 τεύχος Α’): 

«Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες καθορίζεται ότι: «7. 

Για τα θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ο Οργανισμός ή η 

Λιμενική Αρχή, ανάλογα, ενεργεί μετά από γνώμη Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος 

της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του τοπικού 

εμπορικού επιμελητηρίου και του Οργανισμού που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου 

προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Οργανισμού ή της 

Λιμενικής Αρχής. Η διαδικασία και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς 

και η διαδικασία και ο τρόπος έκφρασης γνώμης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εμπορικής Ναυτιλίας». 

 τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 1438/22.11.2001 τεύχος Β’) απόφαση του 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα: «Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και συγκεκριμένα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 αυτής, με τις 

οποίες καθορίζεται ότι: «1.- Σε κάθε Οργανισμό ή Λιμενική Αρχή συνιστάται Γνωμοδοτική 

Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, της Λιμενικής Αρχής, του τοπικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οργανισμού, 

που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του ναυαγίου λιμένα. 2.- Με 

ευθύνη του Οργανισμού ή της Λιμενικής Αρχής ανάλογα, αιτείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο και κατά περίπτωση από τη Λιμενική 

Αρχή ή από τον Οργανισμό που έχει τη διοίκηση και διαχείριση του πλησιέστερου προς τη θέση του 

ναυαγίου ή πλοίου λιμένα, ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της 

Επιτροπής». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε: να ορίσετε, με απόφασή σας, τον εκπρόσωπο του Δήμου 

Αγιάς, καθώς και τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στη γνωμοδοτική επιτροπή, της 

παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 (ΦΕΚ Α 16), για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή 

εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2014. 
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Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, καθώς και του αναπληρωτή του, στην 

επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στα πλαίσια των 

διατάξεων του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Βόλου (ΦΕΚ 444Β’/26-

04-99), για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 το με αριθμ. πρωτ. 513.2/2014/7-1-2014 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου(Τομέας 

Λιμενικής Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας) με το οποίο μας ζητείται ο ορισμός 

εκπροσώπου του Δήμου, με τον νόμιμο αντικαταστάτη του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην 

υπό συγκρότηση χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.  

 

 τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β/26-04-99). 

 

σας καλούμε: να ορίσετε, με απόφασή σας, τον εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, καθώς και τον 

αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει ως μέλος στην υπό συγκρότηση επιτροπή χορήγησης αδειών 

εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2014.  

 

 

Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, για το έτος 

2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής 

επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής 

απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου , τέλους , δικαιώματος , εισφοράς αντιτίμου 

προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων 

και φορολογουμένων. 

Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνο σε δήμους και κοινότητες με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους 

και από ένα φορολογούμενο δημότη. 

Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της 

επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και ο γραμματέας ή οι 

αναπληρωτές τους. 

Στον Πρόεδρο , στα μέλη και στο γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση , σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1505/84 , όπως ισχύει κάθε φορά και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του Δήμου (τροποπ. των παρ. 1 & 2 από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 ΦΕΚ 113 Α). 

Προτείνονται τα μέλη της Επιτροπής που συμμετείχαν και το 2013: 

Ε. Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, έτους 2014. 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Αντώνιος Μαυρογιάννης Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Αντίγονος Βατζιάς Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Βασίλειος Λέτσιος Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Βασίλειος Καψάλης Δημοτικός Σύμβουλος 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Σοφλιού Αγλαΐα με αναπληρωτή τον Γκασδράνη Θεόδωρο. 
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Θέμα 11ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’), για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’), όπως ισχύει, ρυθμίζεται το 

θέμα της παραλαβής των δημοσίων έργων, που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής ανάλογα με το μέγεθος του 

προϋπολογισμού του προς παραλαβή έργου, όπου με το άρθρο 75 του Ν. 3669/08 - (κωδικοποίησε τις 

διατάξεις: άρθρο 55 του Π.Δ.609/85  και η απόφαση του Υφυπουργού αριθμ. ΔΕΕΠΠ / οικ.433/ 

19.9.2000,(Β΄1176), άρθρο 11 παρ.1, 3 και 4 του Ν. 1418/84), και το Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» 

ορίζονται τα εξής:  «Οι επιτροπές παραλαβής των έργων συνιστώνται από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  και αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο και τεχνικό διπλωματούχο ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχο ανωτέρων τεχνικών 

σχολών». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείτε το  δημοτικό συμβούλιο να ορίσει  δημοτικό σύμβουλο και 

αναπληρωτή του, στις επιτροπές: 

α) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό 5.869,41 έως 8.800,00€. 

β) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό έως 293.000,00€. 

γ) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό άνω των 293.000,00€. 

 

Επίσης: 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.2 & 4 του ΠΔ 171/1987, ορίζονται τα εξής:  

«Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό 

των 5.869,40 ευρώ, συντάσσεται βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης για την παραλαβής τους από 

δύο δημοτικούς συμβούλους, που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Οι σύμβουλοι μπορεί να 

ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).  

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το 

προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον 

τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή 

υπόδειξης από τρίτους.»  

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

διενήργησε, την Δευτέρα 20/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα 

αποτελέσουν μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των παραπάνω επιτροπών για το έτος 2014, ύστερα 
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από την με αριθμό πρωτοκόλλου 548/15-1-2014 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και τοιχοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς. 

 

Τα ονόματα των συμβούλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 729/20-12-2014  

πρακτικό κλήρωσης και είναι, ανά επιτροπή, οι εξής:  

 

Επιτροπές παραλαβής έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’), έτους 

2014 (α έως δ). 

 

α) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό 5.869,41 έως 8.800,00€. 

Τακτικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Σουλιώτης Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Καψάλης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

β) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό έως 293.000,00€. 

Τακτικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Χριστίνα Γιαννουλέα Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Αντίγονος Βατζιάς Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

 

γ) Επιτροπή για την παραλαβή έργων με προϋπολογισμό άνω των 293.000,00€. 

Τακτικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Γκουτζουλίκας Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Αναπληρωματικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Νικόλαος Στάθης Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

δ) Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, για την παραλαβή μικρών έργων, έως το ποσό των 

5.869,40€. 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Σμυρλής Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος Δημοτική Σύμβουλος 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Καψάλης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Βατζιάς Αντίγονος Δημοτικός Σύμβουλος 
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Θέμα 12ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου - μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης υπηρεσιών, του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών), για το 

έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980: 

«Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο 

υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται 

ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικού σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα 

τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν 

αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, 

μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε  είδους 

υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την 

επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).  

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το 

προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, 

εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του Ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»  

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

διενήργησε, την Δευτέρα 20/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα 

αποτελέσουν μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των παραπάνω επιτροπών για το έτος 2014, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 548/15-1-2014 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και τοιχοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς. 

Τα ονόματα των συμβούλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 729/20-12-2014  

πρακτικό κλήρωσης και είναι, ανά επιτροπή, οι εξής:  

Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 67 του Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών 

και μεταφορών) έτους 2014. 

Τακτικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Μπελιάς Αντώνιος Αντιδήμαρχος 

Αναπληρωματικό μέλος 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος 
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Θέμα 13ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων - μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 64, παρ. 14, Π.Δ/τος 28/80 (εργασιών και μεταφορών) 

ποσού έως 2.934,70€,  για το έτος 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ.14 του ΠΔ 28/1980, ορίζονται τα εξής: «Για δημοτικές ή κοινοτικές 

προμήθειες αξίας μικρότερης του 1.000.000 δραχμών (τώρα 2.934,70 ευρώ), αντί του πρωτοκόλλου 

παραλαβής συντάσσεται βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης αυτής και του ευλόγου της δαπάνης από 

δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 

Αυτοί μπορούν να ορίζονται για όλες τις προμήθειες που εκτελούνται εντός του ημερολογιακού έτους. 

Προκειμένου περί μεγάλου δήμου δύναται να διαχωριστεί αυτός σε τομείς και να ορισθούν για κάθε 

τομέα δύο σύμβουλοι. Η βεβαίωση μπορεί να συνταχθεί κατόπιν επιτοπίου μετάβασης, από μηχανικό ή 

υπομηχανικό που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν πρόκειται για 

δήμους ή κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, ενώ όταν πρόκειται για άλλους δήμους ή 

κοινότητες από μηχανικό ή υπομηχανικό της ΤΥΔΚ, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το οικείο συμβούλιο με απόφαση του».  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν 

αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, 

μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε  είδους 

υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3316/2005 

(ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11  Α΄), με την 

επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το 

προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, 

εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.»  

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

διενήργησε, την Δευτέρα 20/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα 

αποτελέσουν μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των παραπάνω επιτροπών για το έτος 2014, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 548/15-1-2014 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και τοιχοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς. 
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Τα ονόματα των συμβούλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 729/20-12-2014  

πρακτικό κλήρωσης και είναι, ανά επιτροπή, οι εξής:  

 

Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του άρθρου 64, παρ. 14, Π.Δ/τος 28/80 

(εργασιών και μεταφορών) ποσού έως 2.934,70€  για το έτος 2014. 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Γεώργιος Συρακούλης Αντιδήμαρχος 

2. Γιάνναρος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Βασίλειος Καψάλης Δημοτικός Σύμβουλος 

2. Σιμούλης Θωμάς Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

 

Θέμα 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 

270/81, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  

των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν Δήμους, από το 

Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες από 

τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το 

προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, 

εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του Ν.2690/1999, έννοιας της 

εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους. 

 

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

διενήργησε, την Δευτέρα 20/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα 

αποτελέσουν μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των παραπάνω επιτροπών για το έτος 2014, ύστερα 
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από την με αριθμό πρωτοκόλλου 548/15-1-2014 ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και τοιχοκολλήθηκε την ίδια ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγιάς. 

 

Τα ονόματα των συμβούλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 729/20-12-2014  

πρακτικό κλήρωσης και είναι, ανά επιτροπή, οι εξής:  

 

Δ. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση ή 

εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014. 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Αντώνης Γκουντάρας Δήμαρχος (ορίζεται χωρίς κλήρωση) 

2. Αντώνιος Μπελιάς Αντιδήμαρχος 

3. Κυριάκος Πατσάς Δημοτικός Σύμβουλος 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1. Γιαννουλέα Χριστίνα Δημοτική Σύμβουλος 

2. Δημήτριος Βόγιας Δημοτικός Σύμβουλος 

3. Στάθης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

 

Θέμα 15ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), για το έτος 2014. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ: 

«Με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι:: «Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή 

παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή 

συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 

σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της.  

Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου. 

Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να 

έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη». 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το 

αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη 

προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το 

νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την 

συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».  

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 

τεύχος Β’).  

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω: 

Α. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος διενήργησε, την Τρίτη 

14/1/2014, κληρώσεις για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα 

συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών έτους 2014, τα πρακτικά των οποίων σας έχουν 

δοθεί με την ημερήσια διάταξη. 
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Β. Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς διενήργησε, Τρίτη 

14/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών έτους 2014, τα πρακτικά της οποίας σας έχει 

δοθεί με την ημερήσια διάταξη.  

Γ. Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς διενήργησε, την Τρίτη 

14/1/2014, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα 

συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών έτους 2014, τα πρακτικά της οποίας σας έχει 

δοθεί με την ημερήσια διάταξη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίσετε για την συγκρότηση των παραπάνω 

Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών έτους 2014 και να ορίσετε τον πρόεδρο τους». 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης και Επιτροπή έχουν ως εξής: 

Α. Επιτροπή παραλαβής μηχανολογικού εξοπλισμού, ελαστικών, εργαλείων και λοιπών υλικών για τις 

ανάγκες του αμαξοστάσιου: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Ντελής Αλέξανδρος Ζιούλης Αντώνιος 

2 Μπουζούκης Στέφανος  Γιακουβής Βασίλειος 

3 Γουργιώτης Δημήτριος Παπακώστας Δημήτριος 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ντελής Αλέξανδρος.  

 

Β. Επιτροπή  παραλαβής υλικών οδοποιίας: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Ντουλούλη Ευμορφία Σπανός Ιωάννης 

2 Μπαρτζώκα Αθανασία Γώγος Γρηγόριος  

3 Δεληγιάννης Βασίλειος Γρηγορούλης Γεώργιος  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ντουλούλη Ευμορφία.  

 

Γ. Επιτροπή  παραλαβής οικοδομικών υλικών: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Γρηγορούλης Γεώργιος Μπαρτζώκα Αθανασία 

2 Νάστου Ευαγγελία Δημηνίκος Αντώνιος 

3 Γώγος Γρηγόριος Ντουλούλη Ευμορφία 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γρηγορούλης Γεώργιος.  

 

Δ. Επιτροπή  παραλαβής ηλεκτρολογικών υλικών: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Σπανός Ιωάννης Παπαχατζοπούλου Ευθυμία 

2 Γουργιώτης Δημήτριος  Μπουρνάκας Ιωάννης 

3 Θεόδωρος Γκασδράνης Καραφέριας Νικόλαος 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Σπανός Ιωάννης.  

 

Ε. Επιτροπή  παραλαβής μηχανημάτων: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Γουργιώτης Δημήτριος Βαβδύνος Μιχαήλ 

2 Γιακουβής Βασίλειος Ντελής Αλέκος 

3 Μπουζούκης Στέφανος Ζιούλης Αντώνιος 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γουργιώτης Δημήτριος.  
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ΣΤ. Επιτροπή  παραλαβής υλικών καθαριότητας και περιβάλλοντος: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Ορφανουδάκη Βικτώρια Παπαχατζοπούλου Ευτυχία 

2 Πατσιαβούδη Θεοδώρα Κούκα Ελένη 

3 Τσακνάκη Ευδοξία Μπουρνάκας Ιωάννης 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Πατσιαβούδη Θεοδώρα.  

 

Ζ. Επιτροπή  προμηθειών Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Ορφανουδάκη Βικτώρια Τσακνάκη Ευδοξία  

2 Πολυμέρου Ιωάννα Μακροβασίλη Ζωή  

3 Ντελής Αλέξανδρος Γώγος Γρηγόριος  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ντελής Αλέξανδρος.  

 

Η. Επιτροπή  προμηθειών Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών: 

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

 
1 Παπακώστας Δημήτριος Τσούκαρης Ιωάννης 

2 Καραφέριας Νικόλαος Μαρσιτόπουλος Αθανάσιος 

3 Ζιούλης Αντώνιος Κατσίκα Ελένη 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παπακώστας Δημήτριος.  

 

Θέμα 16ο: 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 Διοίκησης 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 του 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(…)». 

  

Ο Δήμος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, χρειάζεται να προβεί στην έγκριση διενέργειας 

δαπανών (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν) ως εξής : 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος 

02.10.6612.01 

Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών 

γραφείων Δ.Ε. Αγιάς  & Λακέρειας 

(ν.4071/12) 

10.000,00 

02.10.6612.02 
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών 

γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας (ν.4071/12) 
1.500,00 

02.10.6613 
Προμήθεια  εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
2.500,00 
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Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος 

02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 

02.10.6634 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & 

ευπρεπισμού  λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων 
1.400,00 

02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 

02.20.6633 
Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών 

Δημοτικών Ενοτήτων ) 
8.500,00 

02.20.6661.01 
Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. 

Αγιάς  (Ν4071/2012 αρθρ. 9) 
7.000,00 

02.20.6662.01 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. 

Μελιβοίας 
10.000,00 

02.20.6662.02 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. 

Ευρυμενών (αρθρ 9 ν4071/12) 
3.000,00 

02.20.6662.03 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. 

Αγιάς (αρθ. 9 ν.4071/12) 
9.030,74 

02.20.6662.04 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. 

Λακέρειας (αρθρ 9 ν.4071/12) 
5.000,00 

02.20.6662.05 Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών 5.000,00 

02.25.6662.01 
Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων  Δ.Ε. Λακέρειας 
2.500,00 

02.25.6662.02 
Υλικά συντήρησης  & επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Δ.Ε. Μελιβοίας ) 
2.500,00 

02.25.6662.03 Προμήθεια εργαλείων & μικροϋλικών 2.500,00 

02.30.6612 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 

γραφείων 
1.230,00 

02.30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 

02.30.6661.01 
Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. 

Αγιάς  (Ν4071/2012 αρθρ. 9) 
3.075,00 

02.30.6661.02 
Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. 

Λακέρειας (Ν4071/2012 αρθρ. 9) 
3.075,00 

02.30.6661.03 
Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. 

Μελιβοίας (Ν4071/2012 αρθρ. 9) 
6.150,00 

02.30.6662.01 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ. 9 

Ν.4071/12) 

3.690,00 

02.35.6661 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε 

Αγιάς 
500,00 

02.35.6662 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε Αγιάς 
1.500,00 

02.35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.500,00 

02.35.6693 
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 

λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 
1.500,00 

02.40.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 

02.45.6633 
Προμήθεια χημικού υλικού Λοιπών 

Δημοτικών Ενοτήτων 
2.460,00 
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Θέμα 17ο: 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 Κόκκαλη Χρήστου του Ευαγγέλου, 

κάτοικος Πρινιάς Τ.Κ. Ανάβρας,   με αριθμ. πρωτ. 13518/11-9-2013 με την οποία ζητά να 

διαγραφεί  ποσό 271,27 €, από το τελευταίο μίσθωμα από το αγροτεμάχιο που νοίκιαζε από 

τον Δήμο Αγιάς (Σχολικός κλήρος Ανάβρας  τοπ. διαγ. Β’) με διάρκεια μίσθωσης 27/2/2006- 

27/2/2010. Ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με  την ψηφιοποίηση που έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 

την αρχική έκταση 36,20στρ. που νοίκιασε από τον Δήμο  καλλιεργούσε 34,5 στρ. οπότε 4 * 

1,70 στρ. αντιστοιχεί σε 6,800 στρ υπολογιζόμενα με 21,10€ =143,48 ευρώ και επιπλέον ζητά 

(για την διαφορά έως 271,27€ )την τιμωρία του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλήρωσε επιπλέον για την 

εσφαλμένη έκταση που δήλωσε.  

Επειδή ο κάθε εκμισθωτής οφείλει να λαβαίνει γνώση της ενοικιαζόμενης έκτασης πριν την 

υπογραφή του Συμφωνητικού, 

επειδή η ψηφιοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υποδεικνύει την ακριβή έκταση ενός 

αγροτεμαχίου  αλλά μόνο την αμιγώς καλλιεργήσιμη και όχι τις βοηθητικές εκτάσεις γύρω 

την καλλιέργεια όπως δρόμο που γυρίζει το τρακτέρ, τυχόν αύλακες, πρανή ή χώρους 

εναπόθεσης ή φόρτωσης προϊόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν εγκρίνουμε το αίτημα του ανωτέρω θεωρώντας το  

αβάσιμο. 

 

 

2. Υπεβλήθη στα γραφεία του Δήμου μας αίτηση του Σιαμουρέλη Αθανασίου του 

Χαραλάμπους , κάτοικος Δήμητρας,   με αριθμ. πρωτ. 16997/11-11-2013 με την οποία ζητά 

να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο  και να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις  3402,76 € από 

μίσθωμα αγρού που νοίκιαζε από τον πρώην Δήμο Λακέρειας κατά τα έτη 1999 και 2000. Το 

αρχικό κεφάλαιο είναι:  1168,37 €. Επίσης  εξηγεί ότι η παραγωγή υπέστη ζημία και αυτός 

ήταν ο κύριος λόγος που δεν μπόρεσε τα τελευταία δύο έτη της εκμίσθωσης να ανταποκριθεί 

στις οικονομικές του υποχρεώσεις και επιπλέον ανέκυψε και ένα πρόβλημα υγείας που 

συνέβαλλε στην καθυστέρηση καταβολής του ενοικίου.  Εκείνο το χρονικό διάστημα 

υπέβαλλε και αίτηση για την εγκατάλειψη του αγρού αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. 

Με την παρ. 3 του άρθρου 174 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/06) ορίζονται τα εξής: 

Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή  

κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες 

από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη  καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, 

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, 

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.  

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ 

και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αφού η Ταμιακή Υπηρεσία επιβεβαίωσε όλα τα 

παραπάνω γεγονότα συλλέγοντας πληροφορίες και αφού η οικονομική του αδυναμία είναι 

έκδηλη προτείνουμε την απαλλαγή του από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 

3402,76 ευρώ.  
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Θέμα 18ο: : Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της  Τοπικής Κοινότητας Σκήτης  του 

Δήμου Αγιάς. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 195 παρ.1 & 2 του ΔΚΚ:  

«1. Η καλλιεργήσιμη γη του Δήμου ή της Κοινότητας, που περιλαμβάνεται στη δημοτική ή  κοινοτική 

περιφέρεια, αφού βεβαιωθεί ως προς τη θέση, τα όρια και την έκταση,  εκμισθώνεται ολόκληρη ή σε 

τμήματα, με δημοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του  δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 

ανάμεσα σε δημότες κατοίκους του Δήμου ή της  Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης, εφόσον 

στην απόφαση βεβαιώνεται ότι η έκταση δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας. 

Με απόφαση της δημαρχιακής  επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται το κατώτατο όριο του 

μισθώματος και οι  λοιποί όροι της δημοπρασίας, και μπορεί να απαγορευθεί να συμμετάσχουν στη 

δημοπρασία  ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ορισμένου αριθμού στρεμμάτων. 

2. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες,  

ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. 

Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να 

συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε». 

Η παρακάτω δημοτική έκταση που αποτελεί καλλιεργήσιμη γη, δε χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε 

συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας. 

Τ.Κ. Σκήτης  θέση «Θεολόγος» : έκταση 19 στρ. 

Για τον καθορισμό του τμήματος και των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την  

εκμίσθωση των αγρών , σύμφωνα με την παρ. 1
ε
 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αρμόδιο όργανο 

είναι η οικονομική επιτροπή.. 

Προτείνεται η εκ νέου εκμίσθωση της παραπάνω έκτασης για πενταετή διάρκεια με τη διενέργεια 

πλειοδοτικής δημοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 195 παρ.1 & 2 

του ΔΚΚ.   

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  

των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Για την εκμίσθωση της  παραπάνω έκτασης υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της 

Τ.Κ. Σκήτης  - αριθμ.2/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Τ.Κ Σκήτης. 

 

 

Θέμα 19ο: Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης της Τοπικής Κοινότητας 

Σκήτης του Δήμου Αγιάς και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 195 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ):  

«Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου  τους, να 

εκμισθώνουν με δημοπρασία, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30)ετών, δημοτικές και κοινοτικές 

εκτάσεις που επιδέχονται καλλιέργεια και  δενδροκομία και δεν υπάγονται στη ρύθμιση της 

παραγράφου 1, ώστε οι εκτάσεις αυτές να  αξιοποιηθούν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι 

της εκμίσθωσης. 

Η κατακύρωση γίνεται επίσης με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Με το άρθρο 196 του Δ.Κ.Κ. ορίζεται ότι: «Το πλήρες κείμενο των συμβάσεων, με τις οποίες γίνεται 

εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών  ακινήτων για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη, 

μεταγράφεται ατελώς, στα  βιβλία μεταγραφών του Δήμου ή της Κοινότητας».  

Στην Τοπική Κοινότητα Σκήτης  υπάρχει δημοτική έκταση που βρίσκεται στη θέση «Θεολόγος», έχει 

έκταση 39 στρ. από τα οποία τα 20 στρ. ζητούνται για δενδροκαλλιέργεια (αίτηση με αριθμ. πρωτ. 

149/8-1-2014 του Περπερή Ευάγγελου του Δημητρίου) και δε χρησιμοποιείται από το Δήμο ούτε 

συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας. Η έκταση 

επιδέχεται καλλιέργεια και  δενδροκομία και δεν υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 195 

του ΔΚΚ. 

Προτείνεται η εκμίσθωση της παραπάνω έκτασης  με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, με τις 

διαδικασίες που ορίζονται από το Π.Δ. 270/1981 και την παρ. 3 του άρθρου 195 του Δ.Κ.Κ.». 



Σελίδα 23 από 34 

 

Για την εκμίσθωση της  παραπάνω έκτασης υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου 

Σκήτης - αριθμ.2/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της 

παραπάνω έκτασης σε δημότες κατοίκους της περιοχής για δενδροκαλλιέργεια για χρονικό διάστημα 

έως 30 έτη. 

Το πλήρες κείμενο των συμβάσεων, με τις οποίες γίνεται εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών  

ακινήτων για χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από εννέα (9) έτη, μεταγράφεται ατελώς, στα  βιβλία 

μεταγραφών του Δήμου ή της Κοινότητας. 

 

 

Θέμα 20ο: Εξέταση αιτήματος εταιρείας «Γεώργιος Λέγος & Σία Ε.Ε.». (Εισηγητής: 

Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών). 

 

Η εταιρεία «Γεώργιος Λέγος & Σία ΕΕ» με έδρα την Αγιά μισθώνει το αριθμ. 13 π. δημοτικό 

κατάστημα από  τον Δήμο Αγιάς και λειτουργεί ως καφετέρια.  Μέλη της παραπάνω εταιρείας είναι ο 

Λέγος Γεώργιος ως ομόρρυθμο μέλος και ο Λέγος Κωνσταντίνος ως ετερόρρυθμο μέλος. 

Επειδή ο Λέγος Κωνσταντίνος βρίσκεται σε διαδικασία έναρξης συνταξιοδότησης και αποχωρεί από 

την εταιρεία και επειδή ο Λέγος Γεώργιος του Κων/νου με δήλωσή του αναλαμβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις της μισθώσεως ζητούν με την από 756/20-1-2014 αίτησή τους την έγκριση και 

συναίνεσή μας για την λύση της εταιρείας και την συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας από 

τον Λέγο Γεώργιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 11 του Π.Δ. 34/1995, συναινούμε στη λύση της εταιρείας και στη 

συνέχιση της άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων από το ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας 

Λέγο Γεώργιο  έως την λύση της σύμβασης στις 18/4/2014. 

 

 

Θέμα 21ο: Εκποίηση δημοτικών οικοπέδων σε άστεγους – άπορους δημότες, στην Τοπική 

Κοινότητα Μαρμαρίνης. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ.1: «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν με απόφαση που 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου τους να εκποιούν απευθείας 

οικόπεδά τους σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες, κατά προτίμηση εκείνους που 

κατοικούν στο Δήμο ή την Κοινότητα. Με άλλη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού 

συμβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, σύμφωνα με κριτήρια, όπως το ύψος 

του ετήσιου εισοδήματος, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η κατάσταση της υγείας των μελών 

της οικογένειας, οι καταστροφές από θεομηνίες κ.λπ.. Η επιλογή των δικαιούχων και η 

παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. 

Αν οι δικαιούχοι που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι γίνεται δημόσια 

κλήρωση μεταξύ αυτών.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.3852/010 παρ.3 «Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 

187 του ν. 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους κατοίκους των δήμων και 

κοινοτήτων που συνενώνονται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο». 

Στο Δήμο ανήκουν κατά κυριότητα τα οικόπεδα που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα 

Μαρμαρίνης και συγκεκριμένα:  

1. Οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε1 έκτασης 700 τ.μ., που βρίσκεται στη Μαρμαρίνη και 

συνορεύει α) βόρεια με δημοτική έκταση, β) νότια με δημοτική έκταση, γ) ανατολικά με 

οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε2 και δ) δυτικά με δημοτική έκταση. 

2. Οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε2 έκτασης 700 τ.μ., που βρίσκεται στη Μαρμαρίνη και 

συνορεύει α) βόρεια με δημοτική έκταση, β) νότια με δημοτική έκταση, γ) ανατολικά με 

οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε3 και δ) δυτικά με οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε1. 
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3. Οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε3 έκτασης 700 τ.μ., που βρίσκεται στη Μαρμαρίνη και 

συνορεύει α) βόρεια με δημοτική έκταση, β) νότια με δημοτική έκταση, γ) ανατολικά με 

οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε4 και δ) δυτικά με οικόπεδο με α/α κτηματολογίου Ε2. 

Προτείνουμε την εκποίηση των συγκεκριμένων οικοπέδων σε άστεγους δημότες. Οι 

δικαιούχοι θα προσδιοριστούν με μεταγενέστερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  

Την αγοραία αξία του ακινήτου θα καθορίσει η επιτροπή εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 

του Ν.3463/06 η οποία συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας 

και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον 

πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και 

Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται 

ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την 

ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και  πάρεδροι στην 

επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου  τοπικού συμβουλίου 

ή ο οικείος πάρεδρος. 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την εκποίηση των οικοπέδου σε άστεγους 

δημότες και να ορίσει τα δύο μέλη της επιτροπής εκτίμησης.  

 

Θέμα 22ο: Έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού 

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

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, σας υποβάλλουμε για 

έγκριση την έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 

προϋπολογισμού έτους 2013, που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.7/2014 

απόφασή της, απόσπασμα της οποίας σας καταθέτουμε παρακάτω: 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή …… ……….  .. 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψήφισαν οι κ.κ. Πατσάς Κυριάκος και Στάθης 

Νικόλαος) 

 

 

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου του οικονομικού 

έτους 2013, ως ακολούθως: 



Εισηγήσεις συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Σελίδα 25 από 34 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

    

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 4964158,16 3904720,62 0,786583 3702198,35 0,745786 0,948133992 

1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 373585,03 177930,92 0,47628 120955,47 0,32377 0,679788932 

2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 9500 5616,53 0,591214 5616,53 0,591214 0 

3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1799196,15 1662098,61 0,923801 1537858,79 0,854748 0,925251234 

4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 200466,65 194596,03 0,970715 173289,03 0,864428 0,890506502 

5 Φόροι και εισφορές 10000 14408,26 1,440826 14408,26 1,440826 0 

6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2562010,33 1831148,54 0,714731 1831148,54 0,714731 1 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 9400 18921,73 2,01295 18921,73 2,01295 1 

1 Έκτακτα έσοδα 7964352,18 4634476,37 0,581902 4627465,97 0,581022 0,998487337 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 13088,94 13088,94 0 13088,94 0 0 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4524319 4142933,16 0,915703 4142933,16 0,915703 0 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3257255,65 359650,64 0,110415 359650,64 0,110415 1 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 97353,59 87393,09 0,897687 80382,69 0,825678 0,919783132 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 72335 31410,54 0,434237 31410,54 0,434237 1 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 636730,14 220568,57 0,346408 195685,22 0,307328 0,887185423 

21 Τακτικά έσοδα 501983,47 85821,9 0,170966 60938,55 0,121396 0,710058272 

22 Έκτακτα έσοδα 134746,67 134746,67 1 134746,67 1 0 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3193236,61 1589080,59 0,497639 212832,49 0,066651 0 

31 Εισπράξεις από δάνεια 1587707,47 0 0 0 0 0 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1605529,14 1589080,59 0,989755 212832,49 0,132562 0 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 925007,42 934511,91 1,010275 934511,91 1,010275 1 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 872000 850181,58 0,974979 850181,58 0,974979 1 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 53007,42 84330,33 1,590916 84330,33 1,590916 0 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 343919,99 349504,01 1,016236 349504,01 1,016236 0 

  Σύνολα εσόδων 18027404,5 11628062,07   10022197,95     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

        ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

        

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 5309153,46 5075015,07 1,046136 4642187,15 0,8743743 4086987,6 4086987,6 0,7698002 0,8804013 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1518400 1478600 0 1431747,85 0,9429319 1431747,85 1431747,85 0,9429319 1 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 777499,01 713199,1 1,090157 626122,8 0,8053037 435999,5 435999,5 0,5607718 0,696348224 

62 Παροχές τρίτων 1412187,97 1374511,81 1,027411 1301837,14 0,9218583 1126744,31 1126744,31 0,7978713 0,865503276 

63 Φόροι - τέλη 19190 16690 0 10008,91 0,521569 10008,91 10008,91 0,521569 0 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 220550 217531,69 1,013875 199273,19 0,9035284 195114,32 195114,32 0,8846716 0,979129807 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 300600 293100 0 284270,67 0,9456775 284270,67 284270,67 0,9456775 1 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 563604,42 561684,42 1,003418 475344,02 0,8434001 302365,87 302365,87 0,536486 0,63609903 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 490122,06 412698,05 1,187604 312896,03 0,6384043 300049,63 300049,63 0,6121937 0,958943551 

68 Λοιπά Έξοδα 7000 7000 0 686,54 0,0980771 686,54 686,54 0,0980771 0 

7 Επενδύσεις 3137534,74 2659647,25 1,179681 99381,58 0,0316751 55796,85 55796,85 0,0177837 0,561440561 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 195365 193365 1,010343 45310,98 0,2319299 44745,18 44745,18 0,2290338 0 

73 Έργα 2765350,64 2317993,15 0 21214,77 0,0076716 626,19 626,19 0,0002264 0 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 176819,1 148289,1 1,192394 32855,83 0,1858161 10425,48 10425,48 0,0589613 0 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 9577354,15 6430798,98 1,489295 4249534,5 0,4437065 5227113,86 5227113,86 0,5457785 1,23004387 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3175285,91 1687158,34 1,882032 587524,53 0,1850304 939975,25 939975,25 0,2960285 1,599891072 

82 Αποδόσεις 895000 630171,64 1,420248 0 0 630171,64 630171,64 0,7041024 0 

83 Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε,  4113469 4113469 1 3662009,97 0,8902486 3656966,97 3656966,97 0,8890226   

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1393599,24 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Αποθεματικό 3362,15 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Σύνολα δαπανών 18027404,5 14165461,3   8991103,23   9369898,31 9369898,31     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

    ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

    ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

  τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ 2013 Γ   ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 Μεταβολή 

% 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.658.537,36 1.784.559,64 1.784.559,64 1,00 

  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 1.605.529,94 1.616.756,20 1.610.664,12 1,00 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις 53.007,42 167.803,44 0,00 0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 349.504,01 516.686,67 516.686,67 1,00 

1. Ταμείο 0,00 0,00 33.748,17 0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 349.504,01 516.686,67 613.521,19 1,19 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.568.095,87 5.470.610,35 3.286.697,17 0,60 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.099.951,98 4.952.950,00 6.567.117,38 1,33 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 468.143,89 517.660,36 517.660,36 0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.936.648,73 5.380.179,58 5.380.179,58 1,00 

1. Προμηθευτές 4.641.433,30 3.619.584,14 1.838.626,44 0,51 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 638.026,03 534.391,47 539.918,29 1,01 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 727.544,37 598.040,88 554.625,58 0,93 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 927.478,03 628.163,09 353.526,86 0,00 

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 305.028,39 305.028,39 0,00 0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 223.995,47 223.995,47 0,00 0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 81.032,92 81.032,92 0,00 0,00 

 

 



Εισηγήσεις συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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Θέμα 23ο: Αποδοχή ποσού 34.020,63,00€ από το Υπ. Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων (Α’ Κατανομή  2014) και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του δήμου μας. 

(Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν.1882/1190όπως ισχύει αρμόδιο όργανο για την 

κατανομή των πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου. 

Με την υπ’ αριθμ. 19421/20-1-2014 απόφαση του υπουργού εσωτερικών κατατέθηκε στον 

λογαριασμό του δήμου Αγιάς το ποσό των 34.020,63€ που αφορά κατανομή προς τις σχολικές 

επιτροπές Α΄ Βάθμιας & Β Βάθμιας εκπαίδευσης  Επίσης με το (ΦΕΚ 636 Τ.Β. 19/4/2011) 

συστάθηκαν στον δήμο μας οι κάτωθι σχολικές επιτροπές: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  & ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ.  

Το ποσό των 34.020,63€ πρέπει με απόφαση μας να διατεθεί στις παραπάνω σχολικές επιτροπές 

.Εισηγούμαι όπως με απόφαση μας αποδεχτούμε το ποσό των 34.020,63€ για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων στον Κ.Α. Εσόδων  0614.01 προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 και να το κατανείμουμε ως 

κάτωθι: 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 20.000,00€ 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 14.020,63€ 

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 2014.Επισυνάπτεται και το 

σχετικό έγγραφο. 

 

Θέμα 24ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.968,40€ από το πρόγραμμα Life+ για το έργο: 

«Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις της ΕΕ». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στο Πρόγραμμα Life+ της Ε.Ε. για την πράξη «Βιώσιμες Δημόσιες 

Συμβάσεις» με κωδικό LIFE09 ENV/PT/000050 – BUILDING SPP μαζί με εταίρους από την 

Πορτογαλία και άλλων φορέων της Ελλάδος. Η LNEG (Laboratorio Nacional de Energia Geologia) 

ως ο επικεφαλής του προγράμματος με το αριθμ 00133/07-01-2014 έγγραφό της μας ενημέρωσε ότι 

επιχορηγήθηκε ο δήμο μας με το ποσό των 6.968,40€ για το πρόγραμμα  Life+ της Ε.Ε. για την πράξη 

«Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις» με κωδικό LIFE09 ENV/PT/000050 – BUILDING SPP. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε να αποδεχθείτε το παραπάνω ποσό των 6.968,40€ στον Κ.Α. 

02.00.6736.02 με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.». 

 

 

Θέμα 25ο: Αποδοχή ποσού 4.800,00€ - χρηματοδότησης (β’ δόση) προγράμματος: 

«Grundtvig Workshop». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με το έγγραφο 20848-23/12/2013 μας ενημερώνει ότι, μετά 

την εξέταση της Τελικής Έκθεσης του προγράμματος Grundtvig Workshop με τίτλο «Λατρευτικοί 

τόποι αγγίζοντας τη γη, ατενίζοντας τον ουρανό»  αρ. σύμβασης 2012-1-GR1-GRU13-10550  που 

υλοποιήθηκε από 15έως 26 Ιουνίου 2013 από το Δήμο μας, κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό 

των 4.800€  που αφορά στην καταβολή της 2
ης

 δόσης.  

Το πρόγραμμα είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό 33.800€  και ο απολογισμός του ανέρχεται σε 

31.840€, η περικοπή οφείλεται στη μη προσέλευση δύο εκ των  επιδοτούμενων συμμετεχόντων. 

Η κατάθεση έγινε σε λογαριασμό που εξυπηρετεί αποκλειστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Σας καλώ να αποδεχθείτε το ποσό των 4.800€ που αποτελεί τη 2
η
 δόση του προγράμματος Grundtvig 

Workshop με τίτλο «Λατρευτικοί τόποι αγγίζοντας τη γη, ατενίζοντας τον ουρανό»  αρ. σύμβασης 

2012-1-GR1-GRU13-10550 …..  και να το κατανείμουμε στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό εξόδων . 

Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 43/2013 ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ω6Ι-54Ξ ,  265/2012 ΑΔΑ: 

Β4ΜΥΩ6Ι-Α5Ω. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%924%CE%9C%CE%A5%CE%A96%CE%99-%CE%915%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_agias/ada/%CE%924%CE%9C%CE%A5%CE%A96%CE%99-%CE%915%CE%A9


Σελίδα 29 από 34 

Θέμα 26ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 16.000,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος: 

«Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων». (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, 

αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

Ο Δήμος μας, με την αίτησή του 14010/20.09.2013 προς τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατέθεσε 

την πρόταση «Κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των νέων» και ζήτησε την επιχορήγησή 

της.  

Η πρόταση σκοπό έχει τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων/μαθητών στα θέματα 

οδικής παιδείας και ασφάλειας μέσα από μια διαρκή πληροφόρησή των, σε θέματα που αφορούν την 

ασφαλή κίνηση πεζών, επιβατών και οδηγών ώστε να αναγνωρίζουν τους οδικούς κινδύνους και να 

μαθαίνουν πώς να τους αποφεύγουν.  

Η υλοποίηση της πρότασης στηρίζεται σε τρείς (3) δράσεις που θα επιμορφώσουν τους νέους/μαθητές 

σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και μάλιστα σε δράσεις που θα συνδυάζουν και τις νέες 

τεχνολογίες. 

A. Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων/μαθητών σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.  

B. Διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ/εντός των σχολικών μονάδων 

Γ.   Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας 

Στόχος των επιμέρους δράσεων είναι: 

 Η αποκόμιση βασικών γνώσεων και συμπεριφορών από τους νέους/μαθητές ώστε να 

κυκλοφορούμε με ασφάλεια 

 Η κατανόηση από τους νέους/μαθητές της σημασίας που έχει η εφαρμογή των κανόνων 

καθημερινής συμπεριφοράς για την αποφυγή των ατυχημάτων 

 Η διαμόρφωση απόψεων και στάσεων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής 

 Η ενεργοποίηση των νέων/μαθητών και των φορέων προς την κατεύθυνση της πρόληψης των 

τροχαίων ατυχημάτων. 

Σύμφωνα με την  απόφαση 195922/20.12.2013 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται η πρόταση και ο Δήμος μας επιχορηγείται με το 

ποσό των 16.000€ για την υλοποίησή της και εκδόθηκε χρ. ένταλμα  στην Α΄Δ.Ο.Υ Λάρισας. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα  Σας καλώ να αποδεχτείτε την επιχορήγηση και να 

εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου 

 

 

Θέμα 27ο: Έγκριση 1
ης

 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 1
ης

 αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, αναπληρωτής 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/1 από την Οικονομική Υπηρεσία. 
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Θέμα 28ο: Διάλυση Ενιαίας Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την 

Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής 

Νομού Λάρισας»  (Δ.Ε.Υ.Α. – Α.Π.Ν.Λ.). (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Με τις υπ. αριθμ. αποφάσεις 123/2000  του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς, 93/2000 Δ.Σ. Δήμου Ευρυμενών, 

3/2001 Δ.Σ. Δήμου Κάτω Ολύμπου, 182/2000 Δ.Σ. Δήμου Μελιβοίας και την αρίθμ. 4040/18-5-2001 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε η σύσταση Ενιαίας 

Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία « Διαδημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Περιοχής Νομού Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.- Α.Π.Ν.Λ.)». 

Η ανωτέρω απόφαση του Γενικού γραμματέα δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 822/28-7-2011. 

Η ανωτέρω ΔΕΥΑ δεν δραστηριοποιήθηκε ποτέ από την σύστασή της έως και σήμερα, παρότι έχει 

γίνει έναρξη εργασιών με αντίστοιχη θεώρηση βιβλίων. 

Κρίνεται σκόπιμη η διάλυση της ανωτέρω Εταιρείας με αποφάσεις των Καλλικρατικών Δήμων Αγιάς 

και Τεμπών και  τις αντίστοιχες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδος. 

Οι αποφάσεις της διάδοχης κατάστασης των Καποδιστριακών Δήμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την διάλυση της Δημοτικής Επιχείρησης. 

 

 

Θέμα 29ο: Έγκριση επικαιροποίησης προϋπολογισμού 2014, τεχνικού προγράμματος και 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 

Θέτουμε υπόψη σας το με αριθμό πρωτοκόλλου 4238/16-1-2013 έγγραφο του Ενιαίου 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (ΦοΔΣΑ) 

και παρακαλούμε για την έγκριση της υπ’ αριθμ.77/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΨ4-663) απόφασης 

του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ΗΣ

 αναμόρφωσης  προϋπολογισμού 2014, τεχνικού προγράμματος και 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας.  

Σας αποστέλλουμε την 1
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού  2014,το τεχνικό πρόγραμμα και το 

ολοκληρωμένο  πλαίσιο δράσης   του ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας για το οικονομικό έτος  2014 η 

οποία  συντάχθηκε με βάση την υπ.αριθ.23661/243250 19-12-2013 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας   και παρακαλούμε θερμά για την   άμεση σύγκληση 

των Δημοτικών Συμβουλίων  των Δήμων σας, όπως έχει ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΣΥΝΜΜΕΝΑ: 

 

Υπ.αριθ.77/19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΨ4-663) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ Ν. ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/fodsalarisas/ada/%CE%92%CE%99%CE%A8%CE%A0%CE%9F%CE%9E%CE%A84-663
http://et.diavgeia.gov.gr/f/fodsalarisas/ada/%CE%92%CE%99%CE%A8%CE%A0%CE%9F%CE%9E%CE%A84-663


Σελίδα 31 από 34 

Θέμα 30ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» στο στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στη 

πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγητής: 

Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με το υπ’ αριθμ. 59/24-12-2013 έγγραφό της 

προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων 

για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στον Ειδικό Στόχο 2.1 

«Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή 

Ελλάδα». 

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας με τις εξής 

προϋποθέσεις: α) Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1) πρόταση 

από τις παρακάτω αναγραφόμενες Ψηφιακές Υπηρεσίες: 

1. Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

2. Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων  

3. Οδηγός πόλης  

4. Διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης  

5. Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη  

6. Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου  

7. Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη  

8. Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)  

9. Αθλητικές Δραστηριότητες  

10. Προώθηση τοπικού εμπορίου  

11. Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων 

β) Ο προϋπολογισμός του έργου να είναι μικρότερος ή ίσος των 61.500 ευρώ και γ) ο Φορέας να 

διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α ή τύπου Β.  

Στο πλαίσιο αυτό και στις προοπτικές του Δήμου είναι η υλοποίηση του έργου: «εκκρεμεί η επιλογή 

του τίτλου».  

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

απαιτείται η έγκριση της υποβολής πρότασης για την εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης. Κατόπιν 

των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση: 

α) της υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στη πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«εκκρεμεί η επιλογή του τίτλου» 

β) την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτηθεί στη 

πρόσκληση 59 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  

γ) τον ορισμό ενός υπευθύνου της πράξης με τον αναπληρωτή του  

 

 

Θέμα 31ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρου Ανάπτυξης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας» στη πρόσκληση 1.18 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ για 

τη χρηματοδότηση της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Αγιάς». 

(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ με το υπ’ αριθμ. οικ. 113051/Π154/16-12-2013 

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

προτάσεων έργων για χρηματοδότηση «Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – 

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».  



Σελίδα 32 από 34 

Με την εν λόγο πρόσκληση χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα δράσεις Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (ΕΞΕ) και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε 

υφιστάμενα σχολικά κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές κλιματικής ζώνης Γ & Δ όπως αυτές 

ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ. Ο Νομός Λάρισας ανήκει στην Ζώνη Γ σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 

407/9-04-10 τεύχος Β).   

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειμένου να 

περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης -ΖΝΧ) 

των κτιρίων, δράσεις ΑΠΕ, δράσεις εγκατάστασης μονάδων ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα Ψύξης με χρήση φυσικού 

αερίου καθώς και υποστηρικτικές δράσεις (Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, Τεχνικές Μελέτες, 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Δράσεις δημοσιότητας κα). 

Στο πλαίσιο αυτό προοπτική του Δήμου Αγιάς είναι η υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ». Προκειμένου ο Δήμος Αγιάς να υποβάλλει πρόταση 

για τη χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης απαιτείται η έγκριση της υποβολής πρότασης για την 

εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση:  

α) της υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης» 

στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – 

Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στη πρόσκληση 1.18 της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

β) την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτηθεί στη 

πρόσκληση 1.18 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 

γ) τον ορισμό ενός υπευθύνου της πράξης με τον αναπληρωτή του. 

 

 

Θέμα 32ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Δήμο 

Αλοννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων του Δήμου Αλοννήσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπου κατά την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013  απαιτείται η 

επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

3. Την αριθ. 3/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλοννήσου, με την οποία 

αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

4. και λαμβάνοντας υπόψη  ότι: 

5. ο Δήμος Αλοννήσου δε διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και θα πρέπει να συμβληθεί με φορέα 

που διαθέτει και ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του Φορέα υλοποίησης για να λειτουργήσει ως ο 

αρμόδιος Δημόσιος Φορέας για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» 

6. Ο Δήμος Αγιάς διαθέτει το με αριθμ. 2640/28-06-2012 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής 

Επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα 

από το ΕΣΠΑ, που απαιτείται για την υλοποίηση του παραπάνω Έργου και μπορεί να 

λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου και να αναλάβει στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 

7. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

8. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου. 

9. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση Τευχών Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

10. Διενέργεια διαδικασιών Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τη νομοθεσία  

11. Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης  

12. Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του Έργου κλπ 



Σελίδα 33 από 34 

Εισηγούμαστε: 

 την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Δήμο Αλοννήσου για 

την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» 

 την εξουσιοδότηση του Δήμαρχο κ. Γκουντάρα Αντώνιο για την υπογραφή της προγραμματικής 

σύμβασης.  

 να ορίσετε ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης το 

Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγιάς 

Γιαννουλέα Χριστίνα. 

 

Θέμα 33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στην πρόσκλησης 59 του Ενδιάμεσος 

Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης, για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών 

Ομάδων του Δήμου Αλοννήσου». (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με το υπ’ αριθμ. 59/24-12-2013 έγγραφό της 

προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών τελικών δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων έργων 

για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στον Ειδικό Στόχο 2.1 

«Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή 

Ελλάδα». 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας με τις εξής 

προϋποθέσεις:  

α) Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1) πρόταση από τις 

παρακάτω αναγραφόμενες Ψηφιακές Υπηρεσίες: 

12. Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

13. Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων  

14. Οδηγός πόλης  

15. Διαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης  

16. Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη  

17. Διαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου  

18. Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη  

19. Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)  

20. Αθλητικές Δραστηριότητες  

21. Προώθηση τοπικού εμπορίου  

22. Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων 

 

β) Ο προϋπολογισμός του έργου να είναι μικρότερος ή ίσος των 61.500 ευρώ και γ) ο Φορέας να 

διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α ή τύπου Β.  

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με το 

Δήμο Αλοννήσου, είναι η υλοποίηση του έργου: «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του 

Δήμου Αλοννήσου». Προκειμένου ο Δήμος Αγιάς να υποβάλλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της 

εν λόγω πράξης απαιτείται η έγκριση της υποβολής πρότασης για την εκτέλεσης της προτεινόμενης 

πράξης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση: 

α) της υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» στη πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αλοννήσου» 

β) την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτηθεί στη 

πρόσκληση 59 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  

γ) τον ορισμό ενός υπευθύνου της πράξης με τον αναπληρωτή του. 



Σελίδα 34 από 34 

Θέμα 34ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου : «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 - 2015» για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος). 

 
Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 5358/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ46Ψ844-ΕΓΨ)  απόφαση του 

Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.ΚΑ. πραγματοποιήθηκε η Οριστικοποίηση δικαιούχων του Ειδικού 

Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 

2012 –2015 για το έτος 2013 και ειδικότερα για το Δήμο Αγιάς η εγκεκριμένη πράξη με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με επί μέρους το Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 

ποσού €103.320,00 και το Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ποσού €34.440,00.  

 

Προκειμένου να εκτελεσθεί η άνω απόφαση έχει συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

ο υπ αριθμ 33 41 0001/1 ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 –2015 για το 

έτος 2013. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να υπογραφεί σχετική σύμβαση.  

 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας: 

 α) την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30.12.2013 σύμβασης δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 για το έτος 2013»  

β) την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου να υπογράψει την σχετική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού 

(escrow account).  

γ) τον ορισμό του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος 

του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό. 

 

 

Ο Πρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου 

Αργυρούλης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισηγήσεις 1
ης

/28-1-2014 τακτικής συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιά 25/1/2014.- 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/prasinotameio/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A646%CE%A8844-%CE%95%CE%93%CE%A8

