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Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 
                                   Τ.Κ.. 40003  
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

Πίνακας αποφάσεων 5ης/29.04.2020 τακτικής συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

55.  
Ψήφισμα ενάντια στους πλειστηριασμούς 
και για τη λήψη μέτρων προστασίας των 

λαϊκών νοικοκυριών 
Εγκρίθηκε Ψήφισμα Ομόφωνα 

56.  

Αποδοχή και κατανομή της Β΄  δόσης 
έτους 2020 ποσού 35.410,00€ , από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές 

δαπάνες σχολείων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή της 

Β΄  δόσης έτους 2020 ποσού 35.410,00€ , 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

λειτουργικές δαπάνες σχολείων 

Ομόφωνα 

57.  
Αποδοχή και κατανομή ποσού 

53.800,00€ για κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας έτους 2020 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 

ποσού 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας έτους 2020 

Ομόφωνα 

58.  
 Εκλογή των υδρονομέων άρδευσης στο 
Δ. Αγιάς για την αρδευτική περίοδο έτους 
2020, σύμφωνα το Β.δ. 28.3/15.4.1957 

Εκλέχθηκαν οι υδρονομείς άρδευσης του 
Δήμου Αγιάς για την αρδευτική περίοδο 

έτους 2020 
Ομόφωνα 

59.  
Γνωμοδότηση για την επαναλειτουργία ή 

μη Τομέων του 1ου ΕΠΑΛ Αγιάς, το 
σχολικό έτος 2020-2021 

Εγκρίθηκε γνωμοδότηση για την 

επαναλειτουργία ή μη Τομέων του 1ου 
ΕΠΑΛ Αγιάς, το σχολικό έτος 2020-2021 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

60.  

Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες 
αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου 

Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσής του 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες 

αποκατάστασης 1ου Νηπιαγωγείου 
Δήμου Αγιάς» και καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσής του 

Κατά 
πλειοψηφία 

61.  

Έγκριση της μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης της προμήθειας: 

«Προμήθεια οχήματος μεταφοράς 
πρασίνων Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη 
δημοπράτησης της προμήθειας: 

«Προμήθεια οχήματος μεταφοράς 
πρασίνων Δήμου Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

62.  

 Έγκριση υποβολής πρότασης 
(επικαιροποίηση) στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 
2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 

3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – 
Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον», στην με αρ. 074 
Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 3473) της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: 
«Πράσινα σημεία, Οικιακή 

Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην 

πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις 
Διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υποβολή(επικαιροποίηση) 

στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις 
Διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

63.  
Εισήγηση για άδεια εισόδου – εξόδου 

οχημάτων της επιχείρησης με την 
επωνυμία: «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.» 

Εγκρίθηκε η άδεια εισόδου – εξόδου 

οχημάτων της επιχείρησης με την 
επωνυμία: «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.» 

Ομόφωνα 

64.  
Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 
2020, για την εκτέλεση του δημοτικού 

προϋπολογισμού 

Εγκρίθηκε η έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 

2020, για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

65.  

Αποδοχή και κατανομή  χρηματοδότησης, 
ποσού 3.000,00€, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για κάλυψη αναγκών 
αναφορικά με την προστασία των 

αδέσποτων μικρών ζώων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και η κατανομή 
χρηματοδότησης, ποσού 3.000,00€, από 

το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη 
αναγκών αναφορικά με την προστασία 

των αδέσποτων μικρών ζώων 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

66.  

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 48/2020 
(ΑΔΑ:ΨΠ0ΕΩ6Ι-Κ58) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 
αποδοχής και κατανομής 

χρηματοδότησης, ποσού 20.000,00€ από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, κάλυψη 

αναγκών που θα προκύψουνε από την 
αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 

48/2020 (ΑΔΑ:ΨΠ0ΕΩ6Ι-Κ58) απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς περί 

αποδοχής και κατανομής 
χρηματοδότησης, ποσού 20.000,00€ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, κάλυψη 
αναγκών που θα προκύψουνε από την 

αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 

Κατά 
πλειοψηφία 

67.  

 Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) 

απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, 
αναφορικά με την πρόσληψη εκτάκτου 

προσωπικού, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) 

απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, 
αναφορικά με την πρόσληψη εκτάκτου 

προσωπικού, με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας 4 μηνών, για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Κατά 
πλειοψηφία 

68.  
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
Εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 
Κατά 

πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιωάννης Αργυρούλης 
 


