
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 1 από 4 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Αγιά, 31 Ιουλίου 2020 
Αριθμ.πρωτ: 7001 

 
 

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 9ης/30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών 
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

99.  

Αποδοχή και κατανομή  χρηματοδότησης, 
ποσού 30.000,00€, από το Υπουργείο 

Εργασίας  για κάλυψη δαπανών 
οργάνωσης και λειτουργίας 
κατασκηνώσεων έτους 2020 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή 
χρηματοδότησης, ποσού 30.000,00€, 

από το Υπουργείο Εργασίας για κάλυψη 
δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας 

κατασκηνώσεων έτους 2020 

Κατά 
πλειοψηφία 

100.  

Ψήφισμα για νέα νομοθετική ρύθμιση στο 
θέμα των αλλοδαπών εργατών γης 

ενόψει της περιόδου συγκομιδής μήλων, 
όσο και των άλλων αγροτικών προϊόντων 
όπως τα αχλάδια, τα κάστανα και οι ελιές 

Εγκρίθηκε το ψήφισμα Ομόφωνα 

101.  
Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς επί της απαγόρευσης βοσκής στο 
Δημόσιο Δάσος Πολυδενδρίου 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 

για την  απαγόρευση βοσκής στο 
Δημόσιο Δάσος Πολυδενδρίου 

Ομόφωνα 

102.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του 
Τσάπου Ιωάννη του Κων/νου κατοίκου 
του Δήμου Αγιάς για την παραχώρηση 

καστανοτεμαχίου στην Κοινότητα 
Ποταμιάς 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 

στο αίτημα του Τσάπου Ιωάννη του 
Κων/νου 

Ομόφωνα 

103.  

 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 
που επιδέχεται καλλιέργεια και 
δενδροκομία στην Κοινότητα 

Μεταξοχωρίου 

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση, με δημοπρασία, 
δημοτικής έκτασης που επιδέχεται 
καλλιέργεια και δενδροκομία στην 

Κοινότητα Μεταξοχωρίου 

Κατά 
πλειοψηφία 

https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

104.  
Διοργάνωση ή μη της ετήσιας 

εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Εγκρίθηκε η ματαίωση της ετήσιας 

εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς 
λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Ομόφωνα 

105.  
Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην 

Κοινότητα Αμυγδαλής 
Εγκρίθηκε η κατάργηση μιας θέσης 

περιπτέρου στην Κοινότητα Αμυγδαλής 
Ομόφωνα 

106.  

Τροποποίηση σύμβασης εργασίας της 
Ζιούρκα Ευγενίας, υπαλλήλου του Δήμου 

Αγιάς με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 
μερικής απασχόλησης με κλάδο 

/ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της σύμβασης 

εργασίας της Ζιούρκα Ευγενίας, 
υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς με σύμβαση 
Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης 
στον κλάδο /ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών 

Σχολείων 

Ομόφωνα 

107.  

Αντικατάσταση υπαλλήλου του Γραφείου 
Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01/08/2020 

έως 31/12/2020 λόγω μετάταξης 
υπαλλήλου 

Εγκρίθηκε η αντικατάσταση υπαλλήλου 

του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 
01/08/2020 έως 31/12/2020 λόγω 

μετάταξης 

Ομόφωνα 

108.  

Αποδοχή μεταφοράς έργων του Δήμου 
Αγιάς από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

Εγκρίθηκε η μεταφορά έργων του Δήμου 

Αγιάς από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ομόφωνα 

109.  

Συγκρότηση της επιτροπής για την 
προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου 
καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου» 

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου: «Κατασκευή λιθόστρωτου 

καλντεριμιού Μεγαλοβρύσου» 

Ομόφωνα 

110.  

 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός 
δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις 
ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός 

δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις 
ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου 

Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 

111.  

Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών 
της πράξης με τίτλο: «Μελέτες - έρευνες 

και υπηρεσίες λιμενικών υποδομών 
Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για 

την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
εκπόνησης μελετών της πράξης με τίτλο: 

«Μελέτες - έρευνες και υπηρεσίες 
λιμενικών υποδομών Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 
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Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

112.  

Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης 

με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής του Net 
Metering και του Virtual Net Metering σε 
εγκαταστάσεις και λειτουργίες του Δήμου 

Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για 

την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 
εφαρμογής του Net Metering και του 

Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και 
λειτουργίες του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

113.  

Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών 

με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή 
φράγματος στην Κοινότητα Ποταμιάς του 

Δήμου Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για 

την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
εκπόνησης μελετών με τίτλο: «Μελέτη για 
την κατασκευή φράγματος στην Κοινότητα 

Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς» 

Ομόφωνα 

114.  
Έγκριση ορισμού του Δήμου Αγιάς ως 

«ΕΓΓΥΗΤΗ» στον διακανονισμό οφειλής 
της ΔΕΥΑ Αγιάς με την ΔΕΗ 

Εγκρίθηκε ο ορισμός του Δήμου Αγιάς ως 

«ΕΓΓΥΗΤΗ» στον διακανονισμό οφειλής 
της ΔΕΥΑ Αγιάς με την ΔΕΗ 

Κατά 
πλειοψηφία 

115.  

Έγκριση αποτίμησης παγίων που 
τοποθετήθηκαν από τη μισθώτρια 
Γκατζόγια Χρυσάνθη σε Δημοτικό 
Κατάστημα στην κεντρική πλατεία 

Μεταξοχωρίου 

Εγκρίθηκε η αποτίμηση παγίων που 

τοποθετήθηκαν από τη μισθώτρια 
Γκατζόγια Χρυσάνθη σε Δημοτικό 
Κατάστημα στην κεντρική πλατεία 

Μεταξοχωρίου 

Ομόφωνα 

116.  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 
56.999,37€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για εξόφληση τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων 

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ποσού 

56.999,37€ από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για εξόφληση τελεσίδικων 

δικαστικών αποφάσεων 

Ομόφωνα 

117.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης 
ποσού 25.900,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή 
σχολικών κτιρίων 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή 
χρηματοδότησης ποσού 25.900,00€ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών για συντήρηση 
και επισκευή σχολικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

118.  

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης 
ποσού 24.552,00€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για ενίσχυση πληγέντων από 
φυσικές καταστροφές πολιτών 

Εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή 
χρηματοδότησης ποσού 24.552,00€ από 

το Υπουργείο Εσωτερικών για ενίσχυση 
πληγέντων από φυσικές καταστροφές 

πολιτών 

Ομόφωνα 

119.  

Τροποποίηση της 202/2019 
(ΑΔΑ:Ω28ΠΩ6Ι-ΝΥΣ) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής  
(ΣΑΕ 055), ποσού 150.000,00€ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της 202/2019 

(ΑΔΑ:Ω28ΠΩ6Ι-ΝΥΣ) απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής  
(ΣΑΕ 055), ποσού 150.000,00€ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Ομόφωνα 



Σελίδα 4 από 4 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

120.  
Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου έτους 
2020, για την εκτέλεση του δημοτικού 

προϋπολογισμού 

Εγκρίθηκε η έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 

2020, για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

121.  

 Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

και της 5ης τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Έργων 2020 

Έγκριση η 8η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 

και η 5η τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράμματος Έργων 2020 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιωάννης Αργυρούλης 
 


