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ης

Πίνακας αποφάσεων 11 /20.07.2017 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

106.

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς

Κατά
πλειοψηφία

107.

Αποδοχή ή μη της αίτησης παραίτησης της
δημοτικής Συμβούλου Χριστίνας Γιαννουλέα
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.
Αγιάς

Έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της
δημοτικής Συμβούλου Χριστίνας
Γιαννουλέα από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς και ορίσθηκε νέο μέλος
και νέος Αντιπρόεδρος ο δημοτικός
Σύμβουλος Γεώργιος Κούκας

Κατά
πλειοψηφία

108.

Λήψη απόφασης για την υπογραφή του
Καταστατικού, την απόκτησης συνεταιριστικών
μερίδων, τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο
και τον ορισμό εκπροσώπου, στον υπό
σύσταση Συνεταιρισμό με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚοιΣΠΕ)
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο
«Μυρμιδόνες»

Εγκρίθηκε η υπογραφή του Καταστατικού, η
απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων, η
συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο και
ορίσθηκε εκπρόσωπος, στον υπό σύσταση
Συνεταιρισμό με την επωνυμία
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚοιΣΠΕ)
ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο
«Μυρμιδόνες»

Κατά
πλειοψηφία

109.

Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση
δαπανών βελτίωσης των εγκαταστάσεων
Δημοτικής Κατασκήνωσης»

110.

Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
συρματοκιβωτίων αντιστήριξης πρανών»

ου

ου

ος

Εγκρίθηκε ο 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση
δαπανών βελτίωσης των
εγκαταστάσεων Δημοτικής
Κατασκήνωσης»

Κατά
πλειοψηφία

ος

Εγκρίθηκε ο 1 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
συρματοκιβωτίων αντιστήριξης
πρανών»

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

111.

Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»
αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. Αγιάς, για το σχολικό
έτος 2017-2018

Εγκρίθηκε η συνέχιση υλοποίησης του
Προγράμματος «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ.
Αγιάς, για το σχολικό έτος 2017-2018

Κατά
πλειοψηφία

112.

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
2017

Α. Εγκρίθηκε η εκμίσθωση 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.
Β. Ορίστηκαν τα μέλη επιτροπής
εμποροπανήγυρης για το έτος 2017

Ομόφωνα

113.

Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών
χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς για το έτος 2017

Εγκρίθηκαν τα τέλη χρήσης για τις θέσεις
της ετήσιας εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για το έτος
2017

Κατά
πλειοψηφία

114.

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση
ακινήτου, παραπλεύρως του κοινοτικού
καταστήματος Ελάφου, στον Μορφωτικό
Σύλλογο Ελάφου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 185 παρ. 2 του ν. 3463/2006
(Α΄114) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

Εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση της
χρήσης του ακινήτου, παραπλεύρως του
κοινοτικού καταστήματος Ελάφου, στον
Μορφωτικό Σύλλογο Ελάφου

Ομόφωνα

115.

Έγκριση του πίνακα υλοτομίας του δημοτικού
δάσους Τοπικής Κοινότητας Στομίου του
Δήμου Αγιάς, για το έτος 2017

Εγκρίθηκε ο Πίνακας Υλοτομίας του
δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας
Στομίου του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2017

Ομόφωνα

116.

Έγκριση του πίνακα υλοτομίας του δημοτικού
δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου
του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2017

Εγκρίθηκε ο Πίνακας Υλοτομίας του
δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας
Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς, για το
έτος 2017

Ομόφωνα

117.

Γνωμοδότηση για τη συνέχιση απαγόρευσης
θήρας στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου
Αγιάς και συγκεκριμένα σε περιοχές των
Τοπικών Κοινοτήτων Μελιβοίας, Ποταμιάς,
Σωτηρίτσας και Σκλήθρου

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης για
τη συνέχιση απαγόρευσης θήρας στην
περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Αγιάς και
συγκεκριμένα σε περιοχές των Τοπικών
Κοινοτήτων Μελιβοίας, Ποταμιάς,
Σωτηρίτσας και Σκλήθρου

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

118.

Γνωμοδότηση του δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς για την τροποποίηση της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο)
υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με
την επωνυμία: «ΑΙΓΕΑΣ»

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης για
την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο)
υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με
την επωνυμία: «ΑΙΓΕΑΣ»

Κατά
πλειοψηφία

119.

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος
χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής
πηγής υδροληψίας στη θέση «Ντίρες» της
Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης για
την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας
χρήσης νερού δημοτικής πηγής
υδροληψίας στη θέση «Ντίρες» της
Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου

Ομόφωνα

120.

Αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου
Βασίλειου Δημηνίκου για εξώδικο συμβιβασμό
μετά από αίτηση του Ιωάννη Χατζή

Εγκρίθηκε η αποδοχή της γνωμοδότησης
του δικηγόρου Βασίλειου Δημηνίκου για
εξώδικο συμβιβασμό μετά από αίτηση του
Ιωάννη Χατζή

Κατά
πλειοψηφία

121.

Διαγραφή ποσού από τον Χρηματικό
Κατάλογο 1100/2017: «Μισθώματα
περιπτέρων Δήμου Αγιάς» λόγω ανάκλησης
αδείας

Εγκρίθηκε η διαγραφή ποσού από τον
Χρηματικό Κατάλογο 1100/2017:
«Μισθώματα περιπτέρων Δήμου Αγιάς»
λόγω ανάκλησης αδείας

Ομόφωνα

122.

Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς από
τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς
από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς

Κατά
πλειοψηφία

123.

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 25.027,07€
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την
πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Εγκρίθηκε η αποδοχή της επιχορήγησης
ποσού 25.027,07€ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την πληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Κατά
πλειοψηφία

124.

Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2017, για
την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε η έκθεση Β’ τριμήνου έτους
2017, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Κατά
πλειοψηφία
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

125.

Έγκριση 7 αναμόρφωσης προϋπολογισμού
ης
οικονομικού έτους 2017 και 6 τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017

Εγκρίθηκε η 7 αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
η
και 6 τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2017

ης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

η

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

Κατά
πλειοψηφία

