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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ        Αγιά, 14 Φεβρουαρίου 2020 

   Αρ. πρωτ.: 1505 

 
Ταχ.Δ/νση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, 400 03 ΑΓΙΑ  

Τηλέφωνο: 2494350-116 

Τηλεομοιοτυπία: 24940-23783 

Ηλ. Ταχ/μείο: info@dimosagias.gr  

Ιστοσελίδα: www.dimosagias.gr  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς 

 

Θέμα:  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 184 του Ν. 4635/19 που ορίζεται ότι: «1. Στο 

τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται 

εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα 

οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ 

της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές 

διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 

δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά 

το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην 

πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.» 

2. Την υπ’ αριθ. 4359/22-11-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 4011) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη 

Θεσσαλία», του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-

2020» για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης, η οποία θέτει 

την 21η-02-2020 ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων. 

3. Την με αρ. 207/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης 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»  

4. Την με αρ. 206/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης 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 Αγιάς»  

5. Το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στη λήψη των σχετικών 

αποφάσεων για την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων και ως εκ τούτο ο Δήμος 

Αγιάς θα προχωρήσει στην υποβολή των προτάσεων για την υλοποίηση των 

ανωτέρω πράξεων στην Πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
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των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία»     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την διενέργεια συνεδρίασης Δημοτικού Συμβούλιου διά περιφοράς την Δεύτερα 17/02/2020 

καθώς ανακύπτουν γεγονότα κατεπείγοντος χαρακτήρα και είναι αναγκαία η άμεση λήψη 

απόφασης με θέματα: 

1. Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς» 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς»  

 

 

     Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο Διαύγεια, δημοσιοποιείται από την 

ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  


