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ης

Πίνακας αποφάσεων 9 /24.07.2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

110.

Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στην Θεοδώρα Μπατζή
του Κων/νου.

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην
Θεοδώρα Μπατζή του Κων/νου.

Ομόφωνα

111.

Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής
χρήσης χερσαίου χώρου στο αλιευτικό
καταφύγιο Αγιοκάμπου, στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και στο Δήμο Αγιάς για την
διοργάνωση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ με θέα
το Αιγαίο».

Εγκρίθηκε η παραχώρηση της απλής
χρήσης χερσαίου χώρου στο αλιευτικό
καταφύγιο Αγιοκάμπου, στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και στο Δήμο Αγιάς για την
διοργάνωση της εκδήλωσης «Φεστιβάλ με
θέα το Αιγαίο».

Ομόφωνα

112.

Έγκριση αγοράς ακινήτου από το Δήμο Αγιάς
στη Μελιβοία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των
αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας
και γενικότερα του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η αγορά ακινήτου από το Δήμο
Αγιάς στη Μελιβοία, με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών της Τοπικής
Κοινότητας Μελιβοίας και γενικότερα του
Δήμου Αγιάς

Κατά
Πλειοψηφία

113.

Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ.
3932/1263/Α3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΛ465ΧΙ87ΜΜ) απόφασης ένταξης της πράξης:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» και ορισμός υπολόγου

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.
3932/1263/Α3/29-6-2018 (ΑΔΑ:
62ΕΛ465ΧΙ8-7ΜΜ) απόφαση ένταξης της
πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» και ορίσθηκε
υπόλογος

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

114.

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων στο πλαίσιο του έργου:
«Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά
και συνοδών έργων» στο Δήμο Αγιάς

Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο
του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία
φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων»
στο Δήμο Αγιάς

Ομόφωνα

115.

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
2018

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 μελη επιτροπής
εμποροπανήγυρης για το έτος 2018

Ομόφωνα

116.

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

Εγκρίθηκε η επιβολή και καθορίσθηκαν τα
τέλη χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς

Ομόφωνα

117.

Σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή μικρών
έργων ταμίευσης & ρύθμισης πλημμυρικών
απορροών (δυο λιμνοδεξαμενών
χωρητικότητας περίπου 10.000m3 η κάθε μία)
στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας της
Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου
Αγιάς

Εγκρίθηκε η σύμφωνη γνώμη για την
κατασκευή μικρών έργων ταμίευσης &
ρύθμισης πλημμυρικών απορροών (δυο
λιμνοδεξαμενών χωρητικότητας περίπου
10.000m3 η κάθε μία) στην Τοπική
Κοινότητα Σωτηρίτσας της Δημοτικής
Ενότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

118.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην
πρόταση «INTEREU–INTERcultural EUrope»
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για
τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1
Αδελφοποιήσεις Πόλεων και υλοποίησής της

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς
στην πρόταση «INTEREU–INTERcultural
EUrope» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος:
Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020,
Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις
Πόλεων και η υλοποίησή της

Ομόφωνα

119.

Εισήγηση για άδεια εισόδου – εξόδου
οχημάτων στον βιοτεχνικό χώρο (Γραφεία,
Διαλογητήριο, Συσκευαστήριο και ψυγεία
αγροτικών προϊόντων) επί της αγροτικής Οδού
στο πρόσωπο ιδιοκτησίας του Αγροτικού
Συν/σμού Στομίου – Καρίτσας, που βρίσκεται
στη θέση «Μετόχι» της Τοπικής Κοινότητας
Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών
του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειαςεισόδου –
εξόδου οχημάτων στον βιοτεχνικό χώρο
(Γραφεία, Διαλογητήριο, Συσκευαστήριο και
ψυγεία αγροτικών προϊόντων) επί της
αγροτικής Οδού στο πρόσωπο ιδιοκτησίας
του Αγροτικού Συν/σμού Στομίου –
Καρίτσας, που βρίσκεται στη θέση
«Μετόχι» της Τοπικής Κοινότητας Στομίου
της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του
Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

Σελίδα 3 από 4

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

120.

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος
αλλαγής της άδειας χρήσης νερού της
Γεώτρησης στη θέση «Ντίρες» της Τοπικής
Κοινότητας Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η σύμφωνη γνώμη υποβολής
αιτήματος αλλαγής της άδειας χρήσης
νερού της Γεώτρησης στη θέση «Ντίρες»
της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου του
Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

121.

Σύμφωνη γνώμη για την αλλαγή της άδειας
χρήσης νερού ως προς τα αρδευόμενα
αγροτεμάχια και τα στοιχεία των χρηστών της
αρδευτικής γεώτρησης στην θέση «ΤσαΐριΚαρανίκας» της Τοπικής Κοινότητας
Αετολόφου του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η σύμφωνη γνώμη για την
αλλαγή της άδειας χρήσης νερού ως προς
τα αρδευόμενα αγροτεμάχια και τα στοιχεία
των χρηστών της αρδευτικής γεώτρησης
στην θέση «Τσαΐρι-Καρανίκας» της Τοπικής
Κοινότητας Αετολόφου του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

122.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στον Δημήτριο
Κουτσογιάννη του Χρήστου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
στον Δημήτριο Κουτσογιάννη του Χρήστου

Ομόφωνα

123.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου στον Ευάγγελο Ντακούλα
του Κωνσταντίνου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον
Ευάγγελο Ντακούλα του Κωνσταντίνου

Ομόφωνα

124.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της Psarra
Manuela του Tetem (ΨΑΡΡΑ Μανουέλα του
Τετέμ) κατοίκου του Δήμου Αγιάς για την
παραχώρηση καστανοτεμαχίου στην Τοπική
Κοινότητα Καρίτσας

Εγκρίθηκε η γνωμοδότηση επί του
αιτήματος της Psarra Manuela του Tetem
(ΨΑΡΡΑ Μανουέλα του Τετέμ) κατοίκου του
Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα
Καρίτσας

Ομόφωνα

125.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων με
δημοπρασία και με σκοπό την εναπόθεση
αγροτικών προϊόντων

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικών
ακινήτων με δημοπρασία και με σκοπό την
εναπόθεση αγροτικών προϊόντων

Ομόφωνα

126.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου
Αγιάς»

Εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

127.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου»

Εγκρίθηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης
από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια –
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του δήμου»

Ομόφωνα

128.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ποσού 250.000,00€ από
το Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή
χρηματοδότησης για πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055),
ποσού 250.000,00€ από το Υπουργείο
Εσωτερικών

Κατά
Πλειοψηφία

129.

Τροποποίηση της 208/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΡ0Ω6Ι19Ξ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς περί αποδοχής και κατανομής
χρηματοδότησης, ποσού 180.000,00€ , από
το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και
αντιμετώπιση καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες

130.

Τροποποίηση της 37/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΒΑΩ6Ι2ΔΠ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς περί αποδοχή και κατανομής
χρηματοδότησης, ποσού 300.000,00€ , από
το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και
αντιμετώπιση καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες

131.

Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου έτους 2018, για
την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού

132.

Έγκριση της 4 αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και
ης
της 4 τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2018

ης

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της 208/2017
(ΑΔΑ: 7ΞΡ0Ω6Ι-19Ξ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί
αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης,
ποσού 180.000,00€ , από το Υπουργείο
Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες
Εγκρίθηκε η τροποποίηση της 37/2018
(ΑΔΑ: ΩΛΒΑΩ6Ι-2ΔΠ) απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί αποδοχή
και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού
300.000,00€ , από το Υπουργείο
Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες
Εγκρίθηκε η έκθεση Β’ τριμήνου έτους
2018, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Κατά
Πλειοψηφία

Κατά
Πλειοψηφία

η

Εγκρίθηκε η 4 αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 η
η
4 τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Έργων 2018

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

Κατά
Πλειοψηφία

Κατά
Πλειοψηφία

