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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.09.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  10670 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

198/2021 
από το πρακτικό της 21ης / 20.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Αθηένου στην Κύπρο από 

27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Volunteering Cities +» του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής 

εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 20.09.2021, ώρα 13:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 
τηλεδιάσκεψης (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  10531/16.09.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 16.09.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/03.09.2021 (ΦΕΚ 4054/04.09.2021 τεύχος Β').  

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα 

εξής: 

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ:69ΦΧΩ6Ι-ΞΥΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

υλοποίηση της πρότασης «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-

2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου θα πραγματοποιηθεί η 1η εκδήλωση στις 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2021, στον 

Δήμο Αθηένου στην Κύπρο, έδρα του επικεφαλούς εταίρου του προγράμματος, στην οποία προτείνουμε να 

μεταβεί 3μελής αντιπροσωπεία του Δήμου Αγιάς στην οποία θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος κος  Αντώνης 

Γκουντάρας, η υπάλληλος του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα 

Πατσιαβούδη Θεοδώρα, ως συντονίστρια του έργου και η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα 

Αθλητισμού, Πολιτισμού κα Σοφία Καρανίκα.  

 

Λόγω της επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γ.Γ. Δημοσίων 

Επενδύσεων -  ΕΣΠΑ, Ε. Υ. "Αρχή Πιστοποίησης", Μονάδα Πρωτογενούς Ελέγχου και Πιστοποίησης 

Δαπανών, κατόπιν της έκδοσης της πρόσκλησης για σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής και της 

αναγκαιότητας για ενημέρωση αναφορικά με τις διαδικασίες του εν λόγω έργου κρίνεται αναγκαία  η 

συζήτηση  του εν λόγω θέματος ως εκτάκτου στην παρούσα  συνεδρίαση,  λόγω  της  κατεπείγουσας  φύσης  

του,  παρά  το  ότι  δε  συμπεριλαμβάνεται  στην ημερήσια διάταξη.  

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να ψηφίσετε σχετικά  και να εγκρίνετε το περιεχόμενο του 

θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά 

προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του   

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς 

στο Δήμο Αθηένου στην Κύπρο από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου 

στο έργο «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του και 

λόγω της λήξης προθεσμίας υποβολής της πρότασης.  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Αθηένου στην Κύπρο από 

27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο «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 υπ’ αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ:69ΦΧΩ6Ι-ΞΥΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

υλοποίηση της πρότασης «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-

2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου θα πραγματοποιηθεί η 1η εκδήλωση στις 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2021, στον 

Δήμο Αθηένου στην Κύπρο, έδρα του επικεφαλούς εταίρου του προγράμματος, στην οποία προτείνουμε να 

μεταβεί 3μελής αντιπροσωπεία του Δήμου Αγιάς στην οποία θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος κος  Αντώνης 

Γκουντάρας, η υπάλληλος του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα 

Πατσιαβούδη Θεοδώρα, ως συντονίστρια του έργου και η ειδική συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα 

Αθλητισμού, Πολιτισμού κα Σοφία Καρανίκα. Ως ημέρες μετάβασης και αναχώρησης έχουν οριστεί η 27η 

και η 30η, εναλλακτικά 29η, Σεπτεμβρίου 2021. 

 

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). 

 

Περαιτέρω με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 4735/2020, καταργήθηκε η παρ. 2 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), που όριζε την ισχύ των διατάξεων της παρ. 1  έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Αγιάς στην 1η εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

έργου, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Να εγκρίνετε τη μετάβαση 3μελούς αντιπροσωπείας  του Δήμου Αγιάς στον Δήμο Αθηένου στην Κύπρο, 

από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο έργο «Volunteering 

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

επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο Αγιάς  κο  Αντώνη Γκουντάρα, την υπάλληλο του Αυτ. 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Πατσιαβούδη Θεοδώρα, ως συντονίστρια 

του έργου και την ειδική συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού κα Σοφία 

Καρανίκα. Τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται αποκλειστικά από το πρόγραμμα και έχουν συμπεριληφθεί 

στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.60.6431.03 Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.100€ 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ:69ΦΧΩ6Ι-ΞΥΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η υλοποίηση της πρότασης «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: 

URBACT III 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη μετάβαση 3μελούς αντιπροσωπείας  του Δήμου Αγιάς στον Δήμο Αθηένου στην Κύπρο, 

από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στο έργο «Volunteering 

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

επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, την υπάλληλο του Αυτ. 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Πατσιαβούδη Θεοδώρα, ως συντονίστρια 

του έργου και την ειδική συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφία 

Καρανίκα. Τα έξοδα της αποστολής καλύπτονται αποκλειστικά από το πρόγραμμα και έχουν 

συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α.60.6431.03 Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής 

και διατροφής προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.100€. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2021. 

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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