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Αγιά, 30 Ιουλίου 2019
Αριθμ.πρωτ: 7731

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Πίνακας αποφάσεων 8ης/29.07.2019 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Τρόπος
λήψης
απόφασης

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

129.

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού
14.300,00€ για καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου
Αγιάς που απασχολήθηκαν για την
προπαρασκευή των δημοτικών,
περιφερειακών εκλογών καθώς και των
ευρωεκλογών της 26-5- και 2-6-2019

130.

Αποδοχή της με αριθμό πρωτ. 6350/28-062019 (ΑΔΑ: Ψ67Ω465ΧΙ8-ΕΛΒ) απόφασης
ένταξης της πράξης: «Ενεργειακή
Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου
Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και ορισμός
υπολόγου

131.

Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του
έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του προφήτη Ηλία Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου»

Εγκρίθηκε η αναβολή της συζήτησης του
θέματος

Ομόφωνα

132.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «WiFi4EU» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποίησή του

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «WiFi4EU»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποίησή
του

Ομόφωνα

Περίληψη απόφασης

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή
επιχορήγησης ποσού 14.300,00€ για
καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Δήμου Αγιάς που
απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή
των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών
καθώς και των ευρωεκλογών της 26-5- και
2-6-2019
Εγκρίθηκε η αποδοχή της με αριθμό πρωτ.
6350/28-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ67Ω465ΧΙ8-ΕΛΒ)
απόφασης ένταξης της πράξης:
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού
Γυμναστηρίου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020» και ορισμός υπολόγου

Κατά
πλειοψηφία

Ομόφωνα
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Τρόπος
λήψης
απόφασης

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

133.

Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων
διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς: α) με την
διαδικασία της κλήρωσης και β) με την
διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις
Λούνα Παρκ και ψησταριάς. - Ορισμός μελών
επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος
2019

134.

Έγκριση διαγραφής προστίμων ανέγερσης και
διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στον
οικισμό Κόκκινο Νερό, που επιβλήθηκαν από
την υπηρεσία μας στον Δημητρακόπουλο
Γεώργιο του Παναγιώτη (με συνυπόχρεους) &
επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρημάτων
των παραπάνω προστίμων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν
τα ίδια πρόστιμα από την υπηρεσία μας δύο
φορές

135.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής
χορτολιβαδικής έκτασης στην Τοπική
Κοινότητα Μαρμαρίνης για εγκατάσταση
ποιμνιοστασίου

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικής
χορτολιβαδικής έκτασης στην Τοπική
Κοινότητα Μαρμαρίνης για εγκατάσταση
ποιμνιοστασίου

Κατά
πλειοψηφία

136.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στον Ιωάννη Ντάφο του
Νικολάου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Ιωάννη
Ντάφο του Νικολάου

Ομόφωνα

137.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στη Χρυσή Δουβώρη του
Βασιλείου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στη Χρυσή
Δουβώρη του Βασιλείου

Ομόφωνα

138.

Έγκριση για αποστολή των κληροδοτημάτων
α) Βογιατζή Κων/νου του Γεωργίου και β)
Καρδάρα Δημητρίου στο Εφετείο Λάρισας για
αλλαγή σκοπού

Εγκρίθηκε η αποστολή των
κληροδοτημάτων α) Βογιατζή Κων/νου του
Γεωργίου και β) Καρδάρα Δημητρίου στο
Εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού

Κατά
πλειοψηφία

Περίληψη απόφασης

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση των χώρων
διοργάνωσης της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς: α) με την διαδικασία της
κλήρωσης και β) με την διαδικασία της
δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα Παρκ και
ψησταριάς. – Ορίσθηκαν τα μέλη της
επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος
2019
Εγκρίθηκε η διαγραφή προστίμων
ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων
κατασκευών στον οικισμό Κόκκινο Νερό,
που επιβλήθηκαν από την υπηρεσία μας
στον Δημητρακόπουλο Γεώργιο του
Παναγιώτη (με συνυπόχρεους) & η
επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρημάτων
των παραπάνω προστίμων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων για το λόγο
ότι βεβαιώθηκαν τα ίδια πρόστιμα από την
υπηρεσία μας δύο φορές

Ομόφωνα

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

139.

Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ για ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον Δήμο
Αγιάς και διαγραφή προσαυξήσεων

Εγκρίθηκε το αίτημα της ΔΕΥΑ για ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον
Δήμο Αγιάς και διαγραφή προσαυξήσεων

Κατά
πλειοψηφία

140.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 76/2018
(ΑΔΑ:6Δ0ΘΩ6Ι-Ι70) με θέμα: «Αποδοχή και
κατανομή ποσού 53.800,00€ για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας»

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
76/2018 (ΑΔΑ:6Δ0ΘΩ6Ι-Ι70) με θέμα:
«Αποδοχή και κατανομή ποσού
53.800,00€ για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας»

Κατά
πλειοψηφία

141.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης,
ποσού 26.850,00€, από το Υπουργείο
Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή
χρηματοδότησης, ποσού 26.850,00€, από
το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων

Κατά
πλειοψηφία

142.

Έγκριση της έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2019,
για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε η έκθεση Β’ τριμήνου έτους
2019, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Κατά
πλειοψηφία

143.

Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Κατά
πλειοψηφία

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

