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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 9ης/ 25-8-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Έγκριση Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμού εργασιών του Αυτοτελούς
Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 25 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 8413/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
1
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
19. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Σμυρλής Βασίλειος
26. Σουλιώτης Θεόδωρος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς Βασίλειος Βαλάρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 1ο:

Έγκριση Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμού εργασιών του Αυτοτελούς
Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θεόδωρος Γκασδράνης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3852/2010, άρθρο 201 παρ. 1, συστάθηκε το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του
Δήμου Αγιάς.
Το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε και ενσωματώθηκε στον Κανονισμό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Δήμου μας με την με αριθμ. 20455/125599 ΦΕΚ Β 2888/20.12.2011 Απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγιάς».
Ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί απόφαση έγκρισης Κανονισμού εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμού
εργασιών του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το σχέδιο που σας έχει δοθεί με την
ημερήσια διάταξη».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Ο πυρήνας της πολιτικής άποψης και σκέψης του
Κανονισμού είναι στο άρθρο 6, παρ. 2. που αναφέρει “το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς
μπορεί να αναθέτει με τη διενέργεια διαγωνισμού σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ή κοινοπραξίες, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δημότες
και την εφαρμογή προγραμμάτων. Η ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται είτε με την καταβολή
αμοιβής (δημόσια σύμβαση έργου ή υπηρεσίας) είτε με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του
έργου ή της υπηρεσίας είτε με το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την
καταβολή αμοιβής (παραχώρηση δημόσιου έργου ή δημόσιας υπηρεσίας)”. Στην ουσία, ακόμα και σε τοπικό
επίπεδο, περνάμε στα φαινόμενα Μπόμπολα και Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Θα παίρνουν μελλοντικά την
κατασκευή του λιμανιού ή οτιδήποτε και εφ’ όρου ζωής, με διάφορες αμαρτωλές συμβάσεις, θα θησαυρίζουν.
Πρόκειται για την παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων και υποδομών, μάλιστα με αιτιολογικό την άρνηση του
Κράτους να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους αναγκαία έργα και πιστεύω ότι αυτή η συγκεκριμένη παράγραφος
εκφράζει το νόημα και την αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο στη Χώρα μας.
Γι’ αυτό και καταψηφίζουμε αυτόν τον Κανονισμό Λειτουργία, αφού έρχεται και εδώ να υλοποιήσει αυτές τις
πολιτικές».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του ο Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
- την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Σύσταση αυτοτελούς γραφείου με την ονομασία: «Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς»,
- τις διατάξεις του άρθρου 201, παρ. 1, του Ν. 3852/2010,
- την με αριθμ. 20455/125599 ΦΕΚ Β 2888/20.12.2011 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
Δήμου Αγιάς»,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμός Εργασιών του Αυτοτελούς
Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς, ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΟΥ

Άρθρο 1ο
Με την υπ’ αριθμ. 274/2011 (ΑΔΑ: 4568Ω6Ι-ΚΘΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3852/2010, άρθρο 201 παρ. 1, συστάθηκε το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του
δήμου Αγιάς. Ως προς τη λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Έδρα
του ΛΓΔΑ είναι το δημοτικό κατάστημα Σωτηρίτσας.
Άρθρο 2ο - Σκοπός - Αρμοδιότητες
Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς προσδιορίζονται στο
από 19-1-1939 Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24/ΤΕΥΧΟΣ Α’ της ίδιας ημερομηνίας,
όπως έχει συμπληρωθεί, αντικατασταθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εκτός των αρμοδιοτήτων που
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2738/99 δεν μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες Δημοτικές Αυτοτελείς
υπηρεσίες.
Άρθρο 3ο - Διοίκηση
1. Το Διοικητικό συμβούλιο του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς είναι το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του Λιμενικού Γραφείου
για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την
διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του.
2. Για την παραχώρηση χρήσης χώρων στα λιμάνια αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του
Δήμου Αγιάς, απαιτείται και η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας
3. Για την εκτέλεση λιμενικών έργων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πλοίων, φορτίων και επιβατών
απαιτείται η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την σύμφωνη γνώμη
των Υπουργείων Ναυτιλίας και του Γ.Ε.Ν.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να συστήσει επιτροπές οι οποίες θα μελετούν και θα
εισηγούνται θέματα που αφορούν το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς, θέτοντας και
προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων προς αυτό, προκειμένου να λάβει απόφαση.
Παραπομπή θεμάτων σε επιτροπή για μελέτη και εισήγηση εντός προθεσμίας μπορεί να γίνει και από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το θέμα δεν έχει εγγραφεί σε ημερήσια διάταξη
συνεδρίασης.
7. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να καταβάλλονται έξοδα κίνησης και ημερήσια
αποζημίωση, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο
εσωτερικό και εξωτερικό, που γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο των επιτροπών. Το
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ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται κατά τις διατάξεις του
νόμου 2685/99 και της 2/54866/0022/99 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ή των νόμων και
υπουργικών αποφάσεων που θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόμενες διατάξεις στο μέλλον.
Άρθρο 4ο - Αρμοδιότητες του Προέδρου
1. Πρόεδρος του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς είναι ο Δήμαρχος και με αρμοδιότητες
όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 58 του Ν. 3852/2010.
2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών
σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή στον προϊστάμενο του Λιμενικού Γραφείου ή σε άλλο μόνιμο
υπάλληλο αυτού.
Άρθρο 5ο - Προγραμματικές συμβάσεις
1. Για την μελέτη προγραμμάτων ανάπτυξης και εκτέλεσης λιμενικών έργων στην ζώνη λιμένα και στους
εξομοιούμενους με ζώνη λιμένα χώρους, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών (είσπραξη εσόδων,
καθαρισμό, αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση λιμένων - ηλεκτροφωτισμού κλπ) στις ζώνες αυτές το
Λιμενικό Γραφείο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ ή άλλους φορείς του
Δημοσίου Τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιχειρήσεων των ΟΤΑ, Συνδέσμων
Δήμων και Κοινοτήτων, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και επιστημονικών Φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο.
2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
μετά από σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι όροι και προϋποθέσεις των
προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
3. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων πόροι που θα διατεθούν ποσά χρηματοδότησης, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των
έργων ή των προγραμμάτων ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και το αρμόδιο διοικητικό όργανο επίλυσης
τυχόν διαφορών που θα προκύψουν.
Άρθρο 6ο - Συμβάσεις Συνεργασίας με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς, μπορεί να συνάπτει με άλλους οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συμβάσεις
για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Αντικείμενα των συμβάσεων μπορεί να είναι και η
βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και προστίμων.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορεί να χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων και από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων ή τους προϋπολογισμούς άλλων φορέων
του δημόσιου τομέα.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων, οι οποίες
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
2. Το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς μπορεί να αναθέτει με τη διενέργεια διαγωνισμού σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες, την εκτέλεση έργων, την παροχή
υπηρεσιών προς τον αναθέτοντα φορέα ή προς τους δημότες και την εφαρμογή προγραμμάτων. Η ανάθεση
του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται είτε με την καταβολή αμοιβής (δημόσια σύμβαση έργου ή
υπηρεσίας) είτε με την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας είτε με το
δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής (παραχώρηση
δημόσιου έργου ή δημόσιας υπηρεσίας).
Άρθρο 7ο - Συμπράξεις με τον ιδιωτικό Φορέα
Για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών, το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς,
μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα και με τους όρους και τη
διαδικασία του ν. 3389/2005(ΦΕΚ 232Α') όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 8ο - Πόροι
1. Πόροι του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς είναι:
α. Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιμένων αρμοδιότητας του και επί εκδιδομένων εισιτηρίων.
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β. Τα έσοδα προσόρμισης, πρύμνησης και παραβολής πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητας του.
γ. Τα έσοδα χρήσεως πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων των λιμένων αρμοδιότητας του.
δ. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.
ε. Τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις.
στ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
ζ. Τα έσοδα από τέλη ύδρευσης και παροχής ηλεκτρισμού σε τρίτους
η. Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
θ. Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόμου
ι. Οι πόροι που θα καθοριστούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
και οι οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια και λειτουργία
του μηχανολογικού εξοπλισμού του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς και για τη
διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στο λιμάνι και τη γύρω χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά
με αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από αυτό (άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 2738/99).
2. Τμήμα των εσόδων του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς, που προέρχεται από την
εκμετάλλευση και λειτουργία των λιμένων ευθύνης του, σε ποσοστό που καθορίζεται με κοινή απόφαση του
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συνιστάται με την ίδια απόφαση
(άρθρο 28 παρ. 16 του Ν. 2738/99).
Άρθρο 9ο - Ταμειακή διαχείριση
Η ταμειακή διαχείριση του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς, ενεργείται από την ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου Αγιάς.
Άρθρο 10ο - Οικονομική διαχείριση
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήμους εφαρμόζονται και στο Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του
Δήμου Αγιάς.
2. Η εκτέλεση έργων και οι προμήθειες πραγμάτων ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια πραγμάτων από τους Δήμους.
3. Οι κρατικές επιχορηγήσεις εγγράφονται χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού του Δήμου. Αν
επιχορήγηση παρέχεται στο Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς για την εκπλήρωση ειδικού
σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του προϋπολογισμού.
4. Η διάθεση των πόρων του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου Αγιάς, γίνεται αποκλειστικά για
την συντήρηση και ανάπτυξη των υπαρχόντων λιμανιών της περιοχής ευθύνης του και την δημιουργία νέων.
Άρθρο 11ο - Διευθύνουσα τεχνική υπηρεσία
Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα, είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς.
Άρθρο 12ο
Η άσκηση διοίκησης και διαχείρισης των λιμανιών ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό, τον ΔΚΚ
(Ν.3463/2006) όπως κάθε φορά ισχύει και με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 15 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99.
Σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξεων υπερισχύουν αυτές των υπουργικών αποφάσεων.
Άρθρο 13ο
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την συστατική πράξη του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου του Δήμου
Αγιάς, και από αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγιάς.

Β. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία».
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Γ. Δημοσιότητα απόφασης:
α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το
δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

