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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  8858 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

160/2021 
από το πρακτικό της 16ης / 30.07.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 7ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης:  «Volunteering Cities 

+» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και 

επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 30.07.2021, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

8623/26.07.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.07.2021) 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. Ιωάννης Αγγελάκα, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

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

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος  

 

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 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') και την  ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23.07.2021 (ΦΕΚ 3276/24.07.2021 τεύχος Β') .  

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-4681923.07.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-327624.07.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%941%CE%B1%CE%93%CE%A0.%CE%BF%CE%B9%CE%BA.-4681923.07.2021-%CE%A6%CE%95%CE%9A-327624.07.2021-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%92.pdf
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Θέμα 7ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης:  «Volunteering Cities 

+» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και 

επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

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

 

Με την από 14.06.2021 ηλεκτρονική επιστολή του Δήμου Αθηένου ενημερωθήκαμε για την έγκριση 

υλοποίησης της πρότασης «Volunteering Cities+» που υποβλήθηκε από τον Δήμο Αθηένου (Κύπρος) στα 

πλαίσια του προγράμματος URBACT III.  

 

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο Δήμος Αθηένου (Κύπρος). Η πρόταση εγκρίθηκε με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8216 και συνολικό προϋπολογισμό 549.517,80€. Η χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς 

ανέρχεται σε 87.175,00€ και είναι χρηματοδοτούμενη κατά 85% από το ΕΣΠΑ και 15% από εθνικούς 

πόρους. Έχει διάρκεια από 01.06.2021 έως 31.12.2022. 

 

Το έργο έχει σαν σκοπό τη μεταφορά ενός δικτύου συνεργασίας που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση 

των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών 

μέσω της συνεργασίας διαφορετικών ηλικιακών ομάδων κυρίως εθελοντών και φορέων ώστε να βελτιωθεί 

η ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες. 

 

Συγκεκριμένα με το έργο «Volunteering Cities+» θα μεταφερθεί η Καλή Πρακτική Εθελοντισμού του 

Δήμου Αθηένου όπως αναπτύχθηκε στο έργο «Volunteering Cities» κατά την α΄ φάση του Ευρ. 

Προγράμματος URBACT III. 

 

Η Καλή Πρακτική Εθελοντισμού του Δήμου Αθηένου έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

Ευρ. Προγράμματος URBACT III και περιλαμβάνει την άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω εθελοντικών 

κοινωνικών δράσεων με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων εντός της τοπικής κοινότητας. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 

παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υλοποίησης του έργου, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να αποδεχθείτε το ποσό χρηματοδότησης ύψους 87.175,00€ στον Κ.Α. Εσόδων 1328.01 με τίτλο 

«Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Volunteering Cities+ (URBACT 3) (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)» ύψους 74.098,75€ 

και στον Κ.Α. 1211.06 με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Volunteering Cities+ (URBACT 3) 

(Χρηματοδότηση (Εθνικοί Πόροι)»  ύψους 13.076,25€  και να το κατανέμετε στους παρακάτω Κ.Α. 

Εξόδων:  

Κ.Α.60.6162.01 Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering 

Cities+ (URBACT III) 1.050€,  

Κ.Α.60.6162.02 Υπηρεσίες υποστήριξης και συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Volunteering Cities+ (URBACT III) 5.000€, 

Κ.Α.60.6162.03 Δαπάνες διοργάνωσης συνάντησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ 

(URBACT III) 13.425€ 

Κ.Α.60.6431.02 Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εξωτερικών συνεργατών Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.600€ 

Κ.Α.60.6431.01 Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering 

Cities+ (URBACT III) 16.000€ 
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Κ.Α.60.6431.03 Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής προσωπικού Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.100€ 

Κ.Α.60.6117.01 Δαπάνες προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT 

III) 35.000€ 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο με τίτλο: «Volunteering Cities+», για τη 

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

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την από 14.06.2021 ηλεκτρονική επιστολή του Δήμου Αθηένου για την έγκριση υλοποίησης της 

πρότασης «Volunteering Cities+» στα πλαίσια του προγράμματος URBACT III, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους ύψους 87.175,00€ στον 

Κ.Α. Εσόδων 1328.01 με τίτλο: «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Volunteering Cities+ (URBACT 3) 

(Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)» και ύψους 74.098,75€ και στον Κ.Α. 1211.06 με τίτλο: «Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Volunteering Cities+ (URBACT 3) (Χρηματοδότηση (Εθνικοί Πόροι)»  ύψους 13.076,25€. 

 

Β. Κατανέμουμε το ανωτέρω ποσό στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:  

Α/Α 
Κωδικός Αριθμός 

Εξόδων 
Τίτλος 

Ποσό σε 

€ 

1.  60.6162.01 
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Volunteering Cities+ (URBACT III 
1.050,00 

2.  60.6162.02 
Υπηρεσίες υποστήριξης και συντονισμού του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 
5.000,00 

3.  60.6162.03 
Δαπάνες διοργάνωσης συνάντησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Volunteering Cities+ (URBACT III) 
13.425,00 

4.  60.66162.04 

Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εξωτερικών 

συνεργατών Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ 

(URBACT III) 

8.600,00 

5.  60.6162.05 
Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Volunteering Cities+ (URBACT III) 
16.000,00 

6.  60.6162.06 
Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής προσωπικού 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 
8.100,00 

7.  60.6117.01 
Δαπάνες προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering 

Cities+ (URBACT III) 
35.000,00 

Οι παραπάνω κωδικοί αριθμοί θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό έτους 2021 με αναμόρφωσή του. 

 

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

ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο με τίτλο: «Volunteering Cities+», για τη 

διενέργεια και την παρακολούθηση των πληρωμών των σχετικών δαπανών του εν λόγω έργου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2021. 

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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