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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο .-

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων
για τον υπάλληλο Παπακώστα Δημήτριο – ΠΕ Γεωπόνο.

Αριθμός Απόφασης 218/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 9ο .-

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων
για τον υπάλληλο Παπακώστα Δημήτριο – ΠΕ Γεωπόνο.

Αριθμός Απόφασης 218/2011
Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο γεωπόνο του Δήμου κ.
Παπακώστα Δημήτριο, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Βάσει των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας), για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής
και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου Τομέα της
παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) μεμονωμένα ή από κοινού .
Σύμφωνα δε με τις παρ.2α και 4 του ανωτέρω άρθρου «στις προγραμματικές
συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το
περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο
προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και
φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον,
καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
μέσων».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας:
1. την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων, στο πλαίσιο της
οποίας: α) ο υπάλληλος του Δήμου Αγιάς Παπακώστας Δημήτριος – ΠΕ Γεωπόνος,
μπορούν να διατεθούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα ΤΥΔΚ του Δήμου
Λαρισαίων, για τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη έργων και μελετών του
Δήμου Αγιάς,
2. να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
 την εισήγηση του γεωπόνου του Δήμου κου Παπακώστα Δημήτριου,
 τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και
 το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση του συγκριμένου θέματος είχε αποχωρήσει από
την αίθουσα συνεδριάσεων ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς
Γρηγόρης

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων, στο πλαίσιο
της οποίας ο υπάλληλος του Δήμου Αγιάς Παπακώστας Δημήτριος – ΠΕ
Γεωπόνος, μπορεί να διατεθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα ΤΥΔΚ
του Δήμου Λαρισαίων για τη σύνταξη μελετών και την επίβλεψη έργων, καθώς
επίσης και για τη σύνταξη μελετών αρμοδιότητας του, του Δήμου Αγιάς.
2. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή
της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 218/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

