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Πίνακας αποφάσεων 11ης/30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

167.

Εξέταση αίτησης παραίτησης του Κατσιάβα
Αστέριου από τακτικό μέλος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

Έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης.

Ομόφωνα

168.

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Θεσσαλίας, για τη δημοτική περίοδο 2019 –
2023.

Εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αγιάς στη Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, για τη
δημοτική περίοδο 2019 – 2023 .

Εκλογή

169.

Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Αγιάς στο
Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας
– ΣΔΙΠΕ, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

Εκλέχθηκε ο αντιπρόσωπος του Δήμου
Αγιάς στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας – ΣΔΙΠΕ, για τη δημοτική
περίοδο 2019-2023.

Εκλογή

170.

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού
εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς, για την
συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση του
«Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», τη
δημοτική περίοδο 2019-2023.

Ορίσθηκαν ο τακτικός και ο
αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Δήμου
Αγιάς, για την συμμετοχή στην ετήσια
Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Γεύσεων
Ελλήνων Εκλεκτών», τη δημοτική περίοδο
2019-2023.

Ομόφωνα

171.

Έγκριση παράτασης της προγραμματικής
σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ.
με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή
Ο.Α.Ε.Δ. από 01/11/2019 έως 31/12/2019 στο
Δήμο Αγιάς.

Εγκρίθηκε η παράταση της
προγραμματικής σύμβασης του Δήμου
Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό τη
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
από 01/11/2019 έως 31/12/2019 στο Δήμο
Αγιάς.

Ομόφωνα
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172.

Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής
σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ.
με σκοπό τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή
Ο.Α.Ε.Δ. από 01/1/2020 έως 31/12/2020 στο
Δήμο Αγιάς.

Εγκρίθηκε η ανανέωση της
προγραμματικής σύμβασης του Δήμου
Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό τη
λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
από 01/1/2020 έως 31/12/2020 στο Δήμο
Αγιάς.

Ομόφωνα

173.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης
ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων».

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών του έργου: «Κατασκευή
συρματοκιβωτίων - Έργων Διευθέτησης
ρεμάτων ΔΕ Μελιβοίας κατόπιν εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων».

Κατά
πλειοψηφία

174.

Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Αγιάς
στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος:
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση.

Εγκρίθηκε η προσχώρηση του Δήμου Αγιάς
στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ» Β΄ Δράση.

Ομόφωνα

175.

Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση
δανειοθαλάμου στο Δημοτικό Δάσος
Μεγαλοβρύσου, για την υλοποίηση του έργου:
«Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή
του προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου».

Παρέχεται θετική γνώμη για την οριοθέτηση
δανειοθαλάμου στο Δημοτικό Δάσος
Μεγαλοβρύσου, για την υλοποίηση του
έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του προφήτη Ηλία ΤΚ
Μεγαλοβρύσου».

Ομόφωνα

176.

Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
Συρματοκιβωτίων - Έργων διευθέτησης
ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων».

Εγκρίθηκε η 2η παράταση της συμβατικής
προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή
Συρματοκιβωτίων - Έργων διευθέτησης
ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς κατόπιν εκδήλωσης
πλημμυρικών φαινομένων».

Ομόφωνα

177.

Έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων: «Απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης σε δημοτική οδό στην Κοινότητα
Μεταξοχωρίου».

Εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων: «Απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης σε δημοτική οδό στην
Κοινότητα Μεταξοχωρίου».

Ομόφωνα

178.

Έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων: «Μονοδρόμηση οδού Κανάβα
Κοινότητας Αγιάς».

Εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων: «Μονοδρόμηση οδού Κανάβα
Κοινότητας Αγιάς».

Ομόφωνα
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179.

Έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης του έργου: «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο
του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου: «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο
του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγιάς» και
καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσής του.

Ομόφωνα

180.

Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στον
Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και
προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και
Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,
βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών
υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην
Πρόσκληση VΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών
με αριθ. πρωτ. 31515/23-04-2019 για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες –
έρευνες και Υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών
Δήμου Αγιάς».

Εγκρίθηκε η υποβολή Πρότασης
Χρηματοδότησης στον Άξονα
Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και
προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο:
«Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και
Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,
βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών
υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών
Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών
Γραφείων» του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση VΙΙ του
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ.
31515/23-04-2019 για τη χρηματοδότηση
της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και
Υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου
Αγιάς».

Ομόφωνα

181.

Έγκριση της μελέτης εφαρμογής και των
τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσής του.

Εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής και των
τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς Δήμου Αγιάς» και καθορίσθηκε
ο τρόπος εκτέλεσής του.

Ομόφωνα

182.

Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα
Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με
τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στην
Πρόσκληση Χ του Υπουργείου Εσωτερικών με
αριθμ. πρωτ. 42256/03-06-2019 για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δήμου Αγιάς».

Εγκρίθηκε η συμμετοχή στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα
Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων
ζώων συντροφιάς» στην Πρόσκληση Χ του
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.
42256/03-06-2019 για τη χρηματοδότηση
του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου
Αγιάς».

Ομόφωνα

183.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης
ποσού 6.890,00€ για καταβολή εκλογικής
αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου
Αγιάς που απασχολήθηκαν για την
προπαρασκευή των εθνικών εκλογών στις 77-2019.

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή
χρηματοδότησης ποσού 6.890,00€ για
καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Δήμου Αγιάς που
απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή
των εθνικών εκλογών στις 7-7-2019.

Ομόφωνα
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184.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ:
7ΜΞ4Ω6Ι-Α2Ρ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Άνοιγμα
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων».

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
1/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞ4Ω6Ι-Α2Ρ) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και
μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών
διαθεσίμων».

Κατά
πλειοψηφία

185.

Ορισμός υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης
λογαριασμών του Δήμου Αγιάς.

Ορίσθηκε υπεύθυνος της ταμειακής
διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου Αγιάς.

Ομόφωνα

186.

Έγκριση της έκθεσης Γ’ τριμήνου έτους 2019,
για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού.

Εγκρίθηκε η έκθεση Γ’ τριμήνου έτους
2019, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού.

Κατά
πλειοψηφία

187.

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και
της 5ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2019.

Εγκρίθηκε η 7η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
και η 5ης τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος Έργων 2019.

Κατά
πλειοψηφία

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

