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Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
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Πίνακας αποφάσεων 15ης/19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

205.

Εξέταση αιτήματος Μπλέτσα Φωτίου
κατοίκου Δήμητρας περί άρσης
παρακράτησης κυριότητας ακινήτουΟρισμός εκπροσώπου

Εγκρίθηκε το αίτημα του Φώτη Μπλέτσα
για την άρση παρακράτησης κυριότητας
ακινήτου

Ομόφωνα

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έγκριση
υποβολής πρότασης για την υλοποίηση
της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημοτικού Σχολείου Στομίου Δήμου
Αγιάς»

Ομόφωνα

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έγκριση
υποβολής πρότασης για την υλοποίηση
της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς»

Ομόφωνα

206.

207.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου),
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και έγκριση
υποβολής πρότασης για την υλοποίηση
της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημοτικού Σχολείου Στομίου Δήμου
Αγιάς»
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου),
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και έγκριση
υποβολής πρότασης για την υλοποίηση
της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς»

208.

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ) Δήμου Αγιάς

Κατά
πλειοψηφία

209.

Έγκριση τροποποίησης της Συστατικής
Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών αποβλήτων Ν. Λάρισας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 245 του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ133/τ.Α’/09-07-2018)

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της Συστατικής
Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών αποβλήτων Ν. Λάρισας
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 245 του ν. 4555/2018
(ΦΕΚ133/τ.Α’/09-07-2018)

Κατά
πλειοψηφία
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Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης
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απόφασης

210.

Δημόσια Διαβούλευση και Γνωμοδότηση
για την εκμίσθωση θαλάσσιας έκτασης
100στρ συνολικά στην θαλάσσια περιοχή
Αλεξανδρινή της Κοινότητας
Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς για την
ίδρυση δύο μονάδων μυδοκαλλιέργειας

Εγκρίθηκε η παροχή γνωμοδότησης

Ομόφωνα

211.

Γνωμοδότηση για την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος
4,134 MW στη θέση «Λιβάδι –
Παλιόμυλος» της Κοινότητας Καστρίου,
Δ.Ε. Λακέρειας ΠΕ Λάρισας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Εγκρίθηκε η παροχή γνωμοδότησης

Ομόφωνα

212.

Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη:
«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου
Αγιάς»

Εγκρίθηκε η διενέργεια αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη:
«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου
Αγιάς»

Κατά
πλειοψηφία

213.

Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών κτιριακών υποδομών για τη
στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»

Εγκρίθηκε η 1η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών κτιριακών υποδομών για τη
στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»

Ομόφωνα

214.

Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
μικρού φράγματος στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»

Εγκρίθηκε η 5η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
μικρού φράγματος στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»

Ομόφωνα

215.

Έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς» και
καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσής του

Ομόφωνα

216.

Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης
στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην
Πρόσκληση ΙΧ του Υπουργείου
Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 29878/18-042019 για τη χρηματοδότηση της πράξης:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Αγιάς»

Εγκρίθηκε η Υποβολή Πρότασης για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα
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απόφασης

Τίτλος Απόφασης
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Τρόπος
λήψης
απόφασης

217.

Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης
στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:
«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες της χώρας» του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην
Πρόσκληση VΙΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 29816/1804-2019 για τη χρηματοδότηση της
πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Εγκρίθηκε η υποβολή Αιτήματος
Χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση
της πράξης: «Μελέτες και υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

218.

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο
Αγιάς, το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκρίθηκε η παροχή γνωμοδότησης

Ομόφωνα

219.

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο
Αγιάς, το σχολικό έτος 2020-2021

Εγκρίθηκε η παροχή γνωμοδότησης

Ομόφωνα

220.

Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός της
Χερσαίας Ζώνης του αλιευτικού
καταφυγίου Αγιοκάμπου για την
εγκατάσταση εργοταξίου του αναδόχου
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε
λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας από
τη θεομηνία της 26-02-2018»

Εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης
χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης του
αλιευτικού καταφυγίου Αγιοκάμπου για
την εγκατάσταση εργοταξίου του
αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση
ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς Ν.
Λάρισας από τη θεομηνία της 26-022018»

Ομόφωνα

221.

Πρόταση για αποσυγχώνευση και
επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου –
Μαυρουβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης την
επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου –
Μαυρουβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ομόφωνα

222.

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους
2020 - Σύμβαση του Δήμου με την
ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από
τον διαγωνισμό της ΠΕ Λάρισας Ορισμός του ύψους συμμετοχής

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς
στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης
κουνουπιών έτους 2020 - , καθώς και το
ύψος της συμμετοχής

Ομόφωνα

223.

Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην
Ψαλλίδα Παρασκευή του Δημητρίου

Εγκρίθηκε η έκδοση άδειας παραγωγού
πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην
Ψαλλίδα Παρασκευή του Δημητρίου

Ομόφωνα
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224.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του
Γκαρανέ Βασιλείου του Ευαγγέλου
κατοίκου του Δήμου Αγιάς για την
παραχώρηση καστανοτεμαχίων στην
Κοινότητα Ποταμιάς

Εγκρίθηκε η παροχή θετικής
γνωμοδότησης στο αίτημα του Γκαρανέ
Βασιλείου του Ευαγγέλου κατοίκου του
Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίων στην Κοινότητα
Ποταμιάς

Ομόφωνα

225.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της
Καρανάτσιου Γεωργία του Ρήγα κατοίκου
του Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα
Καρίτσας

Εγκρίθηκε η παροχή θετικής
γνωμοδότησης στο αίτημα της
Καρανάτσιου Γεωργία του Ρήγα κατοίκου
του Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα
Καρίτσας

Ομόφωνα

226.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της
Καρανάτσιου Μαρέλλα του Ρήγα κατοίκου
του Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα
Καρίτσας

Εγκρίθηκε η παροχή θετικής
γνωμοδότησης στο αίτημα του Ρήγα
κατοίκου του Δήμου Αγιάς για την
παραχώρηση καστανοτεμαχίου στην
Κοινότητα Καρίτσας

Ομόφωνα

227.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της
Καρανάτσιου Φωτεινής του Ρήγα
κατοίκου του Δήμου Αγιάς για την
παραχώρηση καστανοτεμαχίου στην
Κοινότητα Καρίτσας

Εγκρίθηκε η παροχή θετικής
γνωμοδότησης στο αίτημα της
Καρανάτσιου Φωτεινής του Ρήγα
κατοίκου του Δήμου Αγιάς για την
παραχώρηση καστανοτεμαχίου στην
Κοινότητα Καρίτσας

Ομόφωνα

228.

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του
Ψαρρά Νέστωρ του Ιωάννη κατοίκου του
Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα
Καρίτσας

Εγκρίθηκε η παροχή θετικής
γνωμοδότησης στο αίτημα του Ψαρρά
Νέστωρ του Ιωάννη κατοίκου του Δήμου
Αγιάς για την παραχώρηση
καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα
Καρίτσας

Ομόφωνα

229.

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ.
270/81 (Α' 77), για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς,
για το έτος 2020

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας
Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ.
270/81 (Α' 77), για την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς,
για το έτος 2020

Ομόφωνα

230.

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης
πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ.
270/81 (Α' 77), για την εκποίηση,
μίσθωση & αγορά πραγμάτων του Δήμου
Αγιάς, για το έτος 2020

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή εκτίμησης
πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ.
270/81 (Α' 77), για την εκποίηση,
μίσθωση & αγορά πραγμάτων του Δήμου
Αγιάς, για το έτος 2020

Ομόφωνα

231.

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61
του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019

Εγκρίθηκε η σύναψη δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61
του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019

Κατά
πλειοψηφία
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232.

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη
στέγαση του κοινοτικού γραφείου της
Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η αναβολή της συζήτησης του
θέματος

Ομόφωνα

233.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης
ποσού 150.000,00€ βάσει της υπ’ αριθ.
83448/22-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ60Υ6) Απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί Επιχορήγησης των
Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» για προμήθεια
απορριμματοφόρου ή λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης ποσού 150.000,00€
βάσει της υπ’ αριθ. 83448/22-11-2019
(ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών περί
Επιχορήγησης των Δήμων της χώρας
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για
προμήθεια απορριμματοφόρου ή λοιπών
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων

Ομόφωνα

234.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης,
ποσού 3.259,40€, από το Υπουργείο
Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων
σχολικών μονάδων για τη χρονική
περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 2019 (Β’
Κατανομή Έτους 2019)

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης ποσού 3.259,40€, από
το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων για τη
χρονική περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 2019
(Β’ Κατανομή Έτους 2019)

Ομόφωνα

235.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης,
ποσού 3.259,40€, από το Υπουργείο
Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων
σχολικών μονάδων για τη χρονική
περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019
(Γ’ Κατανομή Έτους 2019)

236.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης,
ποσού 35.410,00€, από το Υπουργείο
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Δ΄ Κατανομή Έτους 2019),
καθώς και συμπληρωματικής κατανομής
ποσού 17.705,00€

237.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης
ποσού 5.000,00€ από την ΠΕΔ
Θεσσαλίας για διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης ποσού 5.000,00€ από
την ΠΕΔ Θεσσαλίας για διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ομόφωνα

238.

Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
και της 7ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2019

Εγκρίθηκε η 9η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
και η 7η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2019

Κατά
πλειοψηφία

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης ποσού 3.259,40€, από
το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή
μισθωμάτων σχολικών μονάδων για τη
χρονική περίοδο ΣεπτεμβρίουΔεκεμβρίου 2019 (Γ’ Κατανομή Έτους
2019)
Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της
χρηματοδότησης ποσού 35.410,00€, από
το Υπουργείο Εσωτερικών για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ΄
Κατανομή Έτους 2019), καθώς και
συμπληρωματικής κατανομής ποσού
17.705,00€

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

Ομόφωνα

Ομόφωνα

