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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.07.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 6291 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

84/2020 
από το πρακτικό της 15ης/13.07.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

Θέμα 2ο : Έγκριση αποτελέσματος Προκήρυξης Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., 

πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 13.07.2020, ώρα 09:30 π.μ., στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η 

οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

6125/09.07.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 
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Θέμα 2ο : Έγκριση αποτελέσματος Προκήρυξης Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., 

πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Θέτω υπόψη σας: 

1. Την υπ’ αριθμ. 10/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΤΓΩ6Ι-235) απόφαση του Δ.Σ. με θέμα "Καθορισμός θέσεων 

περιπτέρων" και το υπ’ αριθμ. 2574/11-03-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης σύμφωνα με το οποίο προσδιορίστηκε το 30% των περιπτέρων του Δήμου Αγιάς  για 

παραχώρηση και το υπόλοιπο 70% για εκμίσθωση. 

2. Την υπ' αριθμ. απόφαση ΔΣ 087/2018 περί έγκρισης Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Αγιάς. 

3. Την υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής περί Καθορισμού όρων προκήρυξης θέσεων 

περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3762/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΕΔΩ6Ι-Δ98) Προκήρυξη Παραχώρησης θέσεων 

περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς. 

5. Το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 4130.1/19-5-2020 έγγραφο του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον κατάθεσης 

αιτήσεων για την Προκήρυξη  Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και 

πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα των δύο θέσεων α. η πρώτη στον χώρο της 

πλατείας στην Κοινότητα Παλαιοπύργου και β. η δεύτερη στον χώρο της πλατείας στην Κοινότητα 

Καρίτσας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε για την έγκριση του αποτελέσματος της 

Προκήρυξης Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον 

Δήμο Αγιάς και να την κηρύξουμε άγονη τη διαδικασία, αφού δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν  ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθμ. 87/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΟΟΩ6Ι-ΧΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς»,  

- την υπ’ αριθμ. 10/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΤΓΩ6Ι-235) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Καθορισμός θέσεων περιπτέρων», 

- την υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός 

όρων προκήρυξης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3762/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΕΔΩ6Ι-Δ98) Προκήρυξη Παραχώρησης θέσεων 

περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς, 

- το με υπ’ αριθμ. πρωτ. 4130.1/19-5-2020 έγγραφο του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜ. 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον κατάθεσης 

αιτήσεων για την Προκήρυξη  Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και 

πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα των δύο θέσεων α. η πρώτη στον χώρο της 

πλατείας στην Κοινότητα Παλαιοπύργου και β. η δεύτερη στον χώρο της πλατείας στην Κοινότητα 

Καρίτσας 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
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Α. Κηρύσσουμε άγονη τη διαδικασία της παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και 

πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αγιάς, αφού δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 4130.1/19-5-2020 έγγραφο του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις 

επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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