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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο .-

Συμπλήρωση και διόρθωση
Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς

Οργανισμού

Εσωτερικής

Αριθμός Απόφασης 145/2011
Σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Πατσάς Κυριάκος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
18. Ξαφάρας Χρήστος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος

2. Σιμούλης Θωμάς
4. Τσιτσές Δημήτριος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Παπαδημητρίου Νίκος
5. Περπερής Ευάγγελος

2. Λάμπρου Ευάγγελος
4. Πατσιαβούδης Στέργιος
6. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος
2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος
10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία
14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος
16. Μπαράκος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι υπάλληλοι του δήμου κ.κ.
Γκασδράνης Θεόδωρος, Ντελής Αλέξανδρος και Σπανός Ιωάννης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη
Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” –
ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι άμεσα πρέπει να
ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του
Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 2ο .-

Συμπλήρωση και διόρθωση
Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς

Οργανισμού

Εσωτερικής

Αριθμός Απόφασης 145/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός υπάλληλος
Γκασδράνης Θεόδωρος και είπε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με το υπαριθ.πρωτ.48122/26-5-2011 έγγραφο του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Λάρισας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το υπαριθμ.8/2011 πρακτικό του
και με το υπαριθμ.10439/61742/7-6-2011 έγγραφο της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤ.ΕΛ «Περί
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έγκρισης του ΟΥΕ του Δήμους σας» μας επιστράφηκε η υπαριθμ.60/2011 σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρατήρηση να προβούμε στη διόρθωσή
της και συγκεκριμένα:
«Να απαλειφθεί από το άρθρο 22 περ.5 του τέταρτου μέρους του ΟΕΥ του Δήμου
η επιλογή προϊσταμένων κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών».
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−
−
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Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 πρέπει να δημιουργηθεί Αυτοτελές Λιμενικό
Γραφείο Δήμου Αγιάς με έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου που θα υπάγεται απευθείας
στον Δήμαρχο ως εξής:
Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς
Το αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς με έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου είναι
αρμόδιο για την εποπτεία και διαχείριση της παράλιας ζώνης του Δήμου Αγιάς,
καθώς και για την εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεων και της χερσαίας
ζώνης λιμένων της περιοχής. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι αυτές του
Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 201 του Ν. 3852/2010, καταργείται και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του
μεταφέρεται σε αυτοτελείς υπηρεσίες των αντίστοιχων Δήμων, οι οποίες θα
λειτουργούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.
Ειδικότερα:
Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων
δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο Λιμενικό Γραφείο Αγιάς καθώς και για
την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού
Γραφείου Αγιάς.
Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις ζώνες λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων,
καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και
επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου
Αγιάς.
Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
και νερού σε αυτά.
Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων,
πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις
περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Γραφείου Αγιάς, για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Λιμενικού
Γραφείου Αγιάς .
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος
επισήμανε ότι καταψηφίζει τη διόρθωση και συμπλήρωση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας διότι τον είχε καταψηφίσει και στο σύνολό του.









Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010
τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3485/07
το υπαριθμ.10439/61742/7-6-2011 έγγραφο της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤ.ΕΛ
το υπαριθ.πρωτ.48122/26-5-2011 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Λάρισας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το υπαριθμ.8/2011 πρακτικό του
την υπαριθμ.3/2011 απόφαση - εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και
την υπαριθμ.60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με πλειοψηφία 22 ψήφων υπέρ και 1 κατά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απαλείφει από το άρθρο 22 περ.5 του τέταρτου μέρους του ΟΕΥ του Δήμου την
επιλογή προϊσταμένων κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών.
2. Προσθέτει στις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο περίπτωση με
αρίθμηση 7 Αυτοτελές Γραφείο με την ονομασία Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο
Δήμου Αγιάς.
Στο τμήμα Β’ του ΟΕΥ κεφάλαιο Α’ προστίθεται άρθρο 9 ο με τις αρμοδιότητες
του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς οι οποίες έχουν ως εξής:
Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς
Το αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο Δήμου Αγιάς με έδρα τον οικισμό Αγιοκάμπου είναι
αρμόδιο για την εποπτεία και διαχείριση της παράλιας ζώνης του Δήμου Αγιάς,
καθώς και για την εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεων και της χερσαίας
ζώνης λιμένων της περιοχής. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι αυτές του
Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Λάρισας, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 201 του Ν. 3852/2010, καταργείται και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του
μεταφέρεται σε αυτοτελείς υπηρεσίες των αντίστοιχων Δήμων, οι οποίες θα
λειτουργούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.
Ειδικότερα:
− Χειρισμός όλων των θεμάτων σχετικών με την εκμετάλλευση των χώρων
δικαιοδοσίας και των μέσων που ανήκουν στο Λιμενικό Γραφείο Αγιάς καθώς και
για την παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
− Εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού
Γραφείου Αγιάς.
− Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις ζώνες λιμένων και αλιευτικών
καταφυγίων, καθώς και θέματα ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
− Η εκπόνηση των τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
− Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιμένων.
− Η μελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και
επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του Λιμενικού Γραφείου
Αγιάς.
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− Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
− Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων .
− Η διευκόλυνση ελλιμενισμού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος και νερού σε αυτά.
− Η εκπόνηση προγραμμάτων και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
− Η μελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσης ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού.
− Η λειτουργία και συντήρηση μηχανημάτων για αποφυγή ατυχημάτων.
− Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών.
− Η επιμέλεια του πρασίνου και η αναβάθμιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις
περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Γραφείου Αγιάς, για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.
− Ο ευπρεπισμός των κοινοχρήστων χώρων.
− Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του
Λιμενικού Γραφείου Αγιάς .
− Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΟΕΥ του Δήμου όπως αυτός ψηφίστηκε με την
υπαριθμ.60/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.
Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

