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Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

200/2021 
από το πρακτικό της 21ης / 20.09.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη καταβολή χρηματικού ποσού ενίσχυσης των πυρόπληκτων στους 

ειδικούς λογαριασμούς της ΠΕΔ Θεσσαλίας. 

 

 

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').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 
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Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη καταβολή χρηματικού ποσού ενίσχυσης των πυρόπληκτων στους 

ειδικούς λογαριασμούς της ΠΕΔ Θεσσαλίας. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του δήμου 

και στον Κ.Α. 00.6739.02 ποσό 3.000,00€ με τίτλο «Μεταβίβαση ποσού στην ΠΕΔ Θεσσαλίας με σκοπό 

την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας». Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθμό 

πρωτοκόλλου 184992/10-9-2021 (ΑΔΑ:6ΥΣΩΟΡ10-1Φ9) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος. 

 

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας, γι’ αυτό το λόγο, με την αριθμό πρωτοκόλλου 559/09/08/2021 (ΑΔΑ: ΡΓ47ΟΚΖ4-12Ψ) 

απόφασή της προέβη σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

οικονομική βοήθεια των πυρόπληκτων. 

 

Οι ωφελούμενοι δήμοι εντός τετραμήνου θα αποστείλουν τον απολογισμό αναφορικά με την αξιοποίηση 

του ποσού. Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις σύμφωνα με το 

άρθρο38 του ν.4315/2014 και του άρθρου του 271 του ν.4555/2018. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά με την καταβολή της παραπάνω επιχορήγησης. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 115/2021 (ΑΔΑ: 6Υ79Ω6Ι-ΩΙ4) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

εγκρίθηκε με την αριθμό πρωτοκόλλου 184992/10-9-2021 (ΑΔΑ:6ΥΣΩΟΡ10-1Φ9) απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση και την καταβολή επιχορήγησης ποσού 3.000,00€ σε τραπεζικό λογαριασμό της 

ΠΕΔ Θεσσαλία, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 559/09/08/2021 (ΑΔΑ: ΡΓ47ΟΚΖ4-12Ψ) απόφασή 

της, με σκοπό την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας. 

 

Η καταβολή της χρηματοδότησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου Αγιάς έτους 2021 και 

συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00.6739.02 με ποσό 3.000,00€ και με τίτλο «Μεταβίβαση ποσού στην ΠΕΔ 

Θεσσαλίας με σκοπό την ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2021. 

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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