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Σελίδα 1 από 2 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Αγιά, 31 Μαρτίου 2021 
Αριθμ.πρωτ: 3375 

 
 

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 
Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

Πίνακας αποφάσεων 4ης/30.03.2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,  
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή ZOOM) 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

33.  
Εξέταση αιτήματος των εργαζομένων στο 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας  
2020 στο Δήμο Αγιάς. 

Εγκρίθηκε το αίτημα για την παράταση 
των συμβάσεων των εργαζομένων στο 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2020 
στο Δήμο Αγιάς. 

Ομόφωνα 

34.  
Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη 

συμβολή των δρόμων Λαρίσης - 1η 
Σεπτεμβρίου της Κοινότητας Αγιάς. 

Εγκρίθηκε η μετατόπιση του περιπτέρου 
στη συμβολή των δρόμων Λαρίσης - 1η 

Σεπτεμβρίου της Κοινότητας Αγιάς. 
Ομόφωνα 

35.  

Καθορισμός ανταλλάγματος 
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 
παραλίας και καθορισμός των χώρων 
μεταβίβασης του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους. 

Καθορίσθηκαν το αντάλλαγμα 
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού 
παραλίας και οι χώροι μεταβίβασης του 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, 

παραλίας σε τρίτους 

Κατά 
πλειοψηφία 

36.  

Εκλογή των υδρονομέων άρδευσης στο 
Δήμο Αγιάς για την αρδευτική περίοδο 

έτους 2021, σύμφωνα το Β.δ. 
28.3/15.4.1957. 

Εκλέχθηκαν οι υδρονομείς άρδευσης στο 
Δήμο Αγιάς για την αρδευτική περίοδο 

έτους 2021, σύμφωνα το Β.δ. 
28.3/15.4.1957. 

Ομόφωνα 

37.  

Σύμφωνη γνώμη για την αντικατάσταση 
της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη 

θέση «Ξάνοιγμα» της Κοινότητας 
Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς. 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 
για την αντικατάσταση της δημοτικής 

αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 
«Ξάνοιγμα» της Κοινότητας Σωτηρίτσας 

του Δήμου Αγιάς. 

Ομόφωνα 

38.  

Σύμφωνη γνώμη για την αντικατάσταση 
της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη 
θέση «Πεύκα Μελίσσια» της Κοινότητας 

Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς. 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 
για την αντικατάσταση της δημοτικής 

αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Πεύκα 
Μελίσσια» της Κοινότητας Σωτηρίτσας 

του Δήμου Αγιάς. 

Ομόφωνα 

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


Σελίδα 2 από 2 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

39.  

Σύμφωνη γνώμη για την αντικατάσταση 
της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη 

θέση «Ασπρόγια» της Κοινότητας 
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 
για την αντικατάσταση της δημοτικής 

αρδευτικής γεώτρησης στη θέση 
«Ασπρόγια» της Κοινότητας Μελιβοίας 

του Δήμου Αγιάς. 

Ομόφωνα 

40.  
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 
στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου για 
τον σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοτικής 
έκτασης στα όρια της Κοινότητας 

Σκλήθρου για τον σταθμό βάσης κινητής 
τηλεφωνίας. 

Ομόφωνα 

41.  

Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας του 
Δήμου Αγιάς με το:  «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με έδρα τον Δήμο 

Αγιάς, και την: «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Εγκρίθηκε η Σύναψη Μνημονίου 
Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με το:  
«ΖΩΟΦΙΛΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΩΗ» με 
έδρα τον Δήμο Αγιάς, και την: 

«ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ», με τον διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ», για τη διαχείριση των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Ομόφωνα 

42.  

Παραχώρηση της χρήσης δημοτικών 
ακινήτων στη ΔΕΥΑ Αγιάς με σκοπό την 
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων 

στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: 
«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 
ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές 

της ΔΕΥΑ Αγιάς» της πράξης: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 

ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 
αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

Εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης 
δημοτικών ακινήτων στη ΔΕΥΑ Αγιάς με 
σκοπό την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
Πάρκων στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: 

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 

ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές 
της ΔΕΥΑ Αγιάς» της πράξης: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών 
ύδρευσης και λυμάτων και παρεμβάσεις 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

Κατά 
πλειοψηφία 

43.  
 Εξέταση αιτήματος παραχώρησης της 
χρήσης των κτιρίων και του χώρου του 

ΕΣΕΠΑ στην Κοινότητα Μελιβοίας. 

Εγκρίθηκε το αίτημα παραχώρησης της 
χρήσης των κτιρίων και του χώρου του 

ΕΣΕΠΑ στην Κοινότητα Μελιβοίας. 
Ομόφωνα 

44.  
 Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021. 

Εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021. 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιωάννης Αργυρούλης 
 


