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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 12568 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

170/2020 
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 9ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-

12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης  έως 

26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης 

ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου». 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12479/10.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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 (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, 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 (Α΄ 76). 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 9ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 3.300.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 348202/03-

12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης  έως 

26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης 

ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 3.300.000,00€, σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της 

ΣΑΕΠ 817 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης  έως 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», για τη δημοπράτηση του υποέργου 3: «Επείγον 

έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – 

Αγιοκάμπου» με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Αγιάς.  

 

Το Υποέργο 3, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφορά στη συντήρηση και την ανάπλαση του 

παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγιάς με πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης και ποδηλατόδρομο, που 

εντάσσονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, αναβαθμισμένης και 

αισθητικά σύγχρονης παράκτιας ζώνης. 

 

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού 

προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. και του Δημόσιου Λογιστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας 

και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη πίστωση του έργου, τη χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 817 και την 

πορεία υλοποίησης του έργου. Η μεταφορά της χρηματοδότησης στο Δήμο Αγιάς θα γίνεται από το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, που αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. η του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή 

επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 

προγράμματα επιχορήγησης». 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 2 του Ν.4647/2019: «2. Πάσης φύσεως λογαριασμοί των Ο.Τ.Α. 

σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020, 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) αναφορικά με «Ψήφιση προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -

Στοχοθεσίας και ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. 398/3934/21-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. 

Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3), εισηγούμαστε: 

 

Α) Την αποδοχή του ποσού των 3.300.000,00€ στον Κ.Α. Εσόδων  1329.05 με τίτλο: «Επείγον έργο 

άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» και 

την κατανομή του στον Κ.Α. Εξόδων 64.7332.01 με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης 

ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020.  

Β) τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης με τίτλο: Επείγον έργο 

άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», 

που χρηματοδοτείται από την Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817, τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο 

Γώγο. 
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Γ) την εξουσιοδότηση του ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριου Γώγου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», για τη 

διενέργεια και την παρακολούθηση των πληρωμών των σχετικών δαπανών του εν λόγω έργου.  

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής:  

«Κε Δήμαρχε 

Η προφορική παρουσίαση του θέματος από εσάς δεν φαίνεται να  συμπίπτει με την γραπτή εισήγηση σας. 

Μας είπατε, ότι δεν είναι ανάπλαση το έργο αυτό, όμως η τεχνική περιγραφή της μελέτης που μας στείλατε, 

περιγράφει μια πλήρη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου που Δήμου μας, την μεγαλύτερη σε μήκος ενιαία 

παραλία της Θεσσαλίας προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ!!! 

Στη μελέτη που στείλατε, δεν συμπεριλαμβάνονται τα σχέδια απορροής όμβριων υδάτων ούτε και τα τεύχη 

δημοπράτησης, αν και ζητάτε να τα εγκρίνουμε! Είναι η πρώτη φορά, που ενημερωνόμαστε , πριν ψηφίσουμε 

σαν συλλογικό όργανο, ενώ έχετε υποχρέωση να μας τις επισυνάπτετε κάθε φορά, ταυτόχρονα με τις 

εισηγήσεις. όπως σας  έχουμε ζητήσει κατ επανάληψη. 

Προ έτους ,ψηφίστηκε (212/2019 ΔΣ) «Διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου 

για τη μελέτη: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Δήμου Αγιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 

οικ.26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011, τεύχος Β&#39;) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», με επιφυλάξεις από την παράταξή μ ας, μετά από κάποια σχετικά 

δημοσιεύματα. Αλήθεια , σε ποιο στάδιο είναι ο συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός; Και ενώ 

περιμένουμε την πρόοδο του αρχιτεκτονικό διαγωνισμού, εσείς, , λειτουργώντας αυτόνομα, πρωθύστερα, 

χωρίς διαβούλευση μας φέρνετε προ τετελεσμένων γεγονότων. Υπάρχει κάποιος λόγος ; ειλικρινά 

διερωτόμαστε!!! 

 

Σχετικά με τη μελέτη 

Η μέχρι τούδε, μελέτη εφαρμογής, που μας γνωστοποιήθηκε , θα έπρεπε να περιγράφει και να αποτυπώνει 

λεπτομερειακά όλες τις ανάγκες της αστικής κινητικότητας. Παρατηρούμε τα εξής. 

1. Δεν φαίνεται να έχει προβλεφθεί δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης ΑΜΕΑ εγκάρσια προς τον 

άξονα του έργου, δηλαδή προς την θάλασσα. 

2. Δεν φαίνεται να έχουν προβλεφθεί θέσεις κάδων απορριμμάτων μιας και έχουν αποτυπωθεί. 

3. Στον Αγιόκαμπο, η μελέτη αυτή  φαίνεται να προβλέπει την αποξήλωση της μοναδικής αθλητικής 

εγκατάστασης (Γήπεδο μπάσκετ δίπλα στο μπιτς μπαρ Παράγκα ) και στη θέση του τοποθετεί 

παρκινγκ. Με ποια διαβούλευση; Μήπως η Τεχνική Υπηρεσία έκανε λάθος ; 

4. Σημειώνουμε επίσης, ότι στον Αγιόκαμπο, παιδική χαρά δεν υφίσταται , πάνω από δέκα χρόνια!!! 

Δηλαδή και αποξήλωση γηπέδου και απουσία παιδικής χαράς; 

5. Η μελέτη φαίνεται πως προβλέπει την κατασκευή αγωγού άρδευσης κάτω από τον τσιμεντένιο 

πεζοδρόμιο, ενώ στο μεγαλύτερο μήκος του έργου υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος. Γιατί δεν τον 

κατασκευάζετε παραπλεύρως του πεζοδρομίου για πρακτικούς λόγους. Μελλοντικές βλάβες, 

συνδέσεις κτλ δεν θα απαιτούν καταστροφή του πεζοδρομίου. 

6. Όσον αφορά ,την απορροή των όμβριων υδάτων, τόσο της παραλιακής οδού όσο και των κάθετων 

οδών που καταλήγουν σε αυτή, θεωρούμε ότι προβλέψατε να παροχετεύονται επαρκώς. Σχέδια 

αγωγών όμβριων υδάτων, δεν μας αποστείλατε. 

7. Σήμερα, μεγάλα τμήματα της παραλίας χρησιμοποιούνται ως υπαίθρια παρκινγκ αυτοκινήτων των 

παραθεριστών. Τα παρκινγκ που προβλέπονται στην μελέτη(10) είναι ελάχιστα σε σχέση με την 

πραγματική ανάγκη. Δεν προτείνετε λύση; Σχεδιασμός σύγχρονης ανάπλασης για την προσέλκυση 

παραθεριστών και τουριστών δεν νοείται αν δεν εξασφαλίσουμε ασφαλή και άνετη πρόσβαση στον 

επισκέπτη-τουρίστα. 

Ερωτούμε, λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό, η κυκλοφορία ΑΜΕΑ, διάδρομοι τυφλών κτλ. που προβλέπονται 

σε κάθε ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας; Μήπως με την εφαρμογή αυτής 

της μελέτης προκαταλαμβάνεται το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που έχει αποφασίσει πριν 

από 1 έτος το Δ.Σ; 
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Κε Δήμαρχε, αν το όραμά σας για τον πανέμορφο και ζηλευτό Δήμο μας , είναι μια πρόχειρη και 

αποσπασματική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, δεν συμφωνούμε! Δεν συμφωνούμε να βάλουμε την 

υπογραφή μας σε μια ατελή μελέτη ανάπλασης, κόστους κατασκευής 3.300.000, που εσείς μας είπατε ότι δεν 

είναι ανάπλαση αλλά θα γίνει σαν ανάπλαση. Τι να καταλάβουμε; Και, προκηρύξετε επιτέλους αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό. 

 

Εμείς προτείνουμε: 

- Να αποσύρετε τα θέματα 9 και 10, να μπούμε σε μια διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης με τους φορείς 

της περιοχής, τους κατοίκους, να καταγραφούν οι απόψεις – θέσεις.  

- Να ολοκληρώσετε άμεσα τις διαδικασίες του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. 

- Προτείνουμε ως «κριτές» της επιτροπής που θα κρίνει της Αρχιτεκτονικές ιδέες να είναι μέλη του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ελλάδος (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

αλλά και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. 

- Να αναπέμψει η οικονομική επιτροπή την λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ψηφίζουμε ΟΧΙ στα θέματα 9 και 10. 

Με εκτίμηση 

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι  της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγιάς 

Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας» 

 

 

- Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής:  

«Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Είναι προφανές ότι μιλάτε για διαφορετικά πράγματα. Η μελέτη και οι παρεμβάσεις της αναφέρονται σε έργα 

υποδομής που είναι απαραίτητα να γίνουν διότι εκτός των άλλων παρέχουν τη διευθέτηση των ομβρίων και 

ασφάλεια και δεν είναι η ανάπλαση που εσείς εννοείτε».  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν.4647/2019 (Α’ 204) : «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-

ΙΓ3) αναφορικά με «Ψήφιση προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης -Στοχοθεσίας και 

ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 

398/3934/21-01-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 

(ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3), 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α) Αποδεχόμαστε το ποσό των 3.300.000,00€ στον Κ.Α. Εσόδων  1329.05 με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου» και 

εγκρίνουμε την κατανομή του στον Κ.Α. Εξόδων 64.7332.01 με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης 

αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 348202/03-12-2020 (ΑΔΑ: 

ΨΠΠΦ7ΛΡ-ΓΦ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Έγκρισης διάθεσης πίστωσης 3.300.000,00 

ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817 και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

ΕΡΓΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ης ΕΩΣ 26ης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018», υποέργο 3 «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ», για δημοπράτηση. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4647-19_fek_204-16-12-2019_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4647-19_fek_204-16-12-2019_teyxos_a/
ΑΔΑ: Ψ25ΨΩ6Ι-ΠΓΙ
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Β) Ορίζουμε ως υπεύθυνο του λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης με τίτλο: Επείγον 

έργο άμεσης αποκατάστασης ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – 

Αγιοκάμπου», που χρηματοδοτείται από την Κ.Α. 2018ΕΠ81700028 της ΣΑΕΠ 817, τον ταμία του Δήμου 

κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

Γ) Εξουσιοδοτούμε τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες  

για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την πράξη με τίτλο: «Επείγον έργο άμεσης αποκατάστασης 

ανάπλασης και δικτύου αποχέτευσης Βελίκας – Σωτηρίτσας – Αγιοκάμπου», για τη διενέργεια και την 

παρακολούθηση των πληρωμών των σχετικών δαπανών του εν λόγω έργου.  

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2020. 

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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