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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.02.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  1743 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

32/2022 
από το πρακτικό της 4ης / 23.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7ο : Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Banska Stiavnica στη 

Σλοβακία από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2022 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο 

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

πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο το Δήμο Αθηένου. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 23.02.2022, ώρα 01:30 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1534/18.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2022) 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 (Αντιπρόεδρος) 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, 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 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’).  
 

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

 

 

 
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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Θέμα 7ο : Έγκριση μετάβασης 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Banska Stiavnica στη 

Σλοβακία από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2022 στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στο έργο 

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

πρωτοκόλλου 8216  και επικεφαλής εταίρο το 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. 

 

Με την υπ. αριθμ. 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΜΘΩ6Ι-8ΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

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. 

 

Με την υπ. αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΗ8Ω6Ι-ΖΙΞ) Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα 

μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT-URBACT Local Group στα πλαίσια της υλοποίησης του 

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

πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Αθηένου. 

 

Με την υπ. αριθμ. 18/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΠ0Ω6Ι-968) Απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα 

μέλη της Ομάδας  Διοίκησης Έργου στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: «Volunteering Cities +» του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014 2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 8216 και επικεφαλή εταίρο 

τον Δήμο Αθηένου. 

 

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου θα πραγματοποιηθεί η 2η εκδήλωση στις 24 &  25 Φεβρουαρίου 2022, 

στον Δήμο Banska Stiavnica στην Σλοβακία, στην οποία προτείνουμε να μεταβεί 3μελής αντιπροσωπεία 

του Δήμου Αγιάς στην οποία θα συμμετάσχουν η υπάλληλος του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Πατσιαβούδη Θεοδώρα, ως συντονίστρια του έργου, ο Πρόεδρος του 

Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η ΑΘΑΝΑΤΗ» κος 

Ευάγγελος Κρανιώτης, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT (ULG) και ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας κος Ευάγγελος Δολμές, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT 

(ULG). Ως ημέρες μετάβασης και αναχώρησης έχουν οριστεί η 23η και η 26η Φεβρουαρίου 2022. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ια’ του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

η Οικονομική Επιτροπή: «ια) Αποφασίζει για: 

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των 

αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του 

δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι, 

ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας 

ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για 

μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 15 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»: «15.Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας 

αποκεντρωμένης διοίκησης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των 

περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω 

έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.». 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%A6%CE%A7%CE%A96%CE%99-%CE%9E%CE%A5%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9C%CE%98%CE%A96%CE%99-8%CE%94%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%978%CE%A96%CE%99-%CE%96%CE%99%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%A00%CE%A96%CE%99-968
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Προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος Αγιάς στη 2η εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

έργου, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε τη μετάβαση 3μελούς αντιπροσωπείας  του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Banska Stiavnica στην 

Σλοβακία, από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2022 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: 

1. την υπάλληλο του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Πατσιαβούδη 

Θεοδώρα, ως συντονίστρια του έργου,  

2. τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας 

«Η ΑΘΑΝΑΤΗ» κο Ευάγγελο Κρανιώτη, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT (ULG) και 

3. τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας κο Ευάγγελο Δολμέ, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας 

Στήριξης URBACT (ULG).  

 

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

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

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

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

Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.600€. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ια’ του ν. 3852/2010(Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

-  τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 15 του ν. 4071/12 (Α’ 85): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», 

-  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, 

-  την υπ. αριθμ. 160/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΜΘΩ6Ι-8ΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρότασης: 

«Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014-2020, 

-  την υπ. αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΗ8Ω6Ι-ΖΙΞ) Απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με την οποία 

συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT-URBACT Local 

Group στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος: URBACT III 2014 2020 

-  την υπ. αριθμ. 18/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΠ0Ω6Ι-968) Απόφαση του Δημάρχου Αγιάς με την οποία 

συγκροτήθηκε και ορίστηκαν τα μέλη της Ομάδας  Διοίκησης Έργου στα πλαίσια της υλοποίησης 

του έργου: «Volunteering Cities +» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: URBACT III 2014 2020, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη μετάβαση 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αγιάς στο Δήμο Banska Stiavnica στη 

Σλοβακία, από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2022 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. 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69%CE%A6%CE%A7%CE%A96%CE%99-%CE%9E%CE%A5%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%9C%CE%98%CE%A96%CE%99-8%CE%94%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%92%CE%978%CE%A96%CE%99-%CE%96%CE%99%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%A00%CE%A96%CE%99-968
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Η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από: 

4. την υπάλληλο του Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κα Πατσιαβούδη 

Θεοδώρα, ως συντονίστρια του έργου,  

5. τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας 

«Η ΑΘΑΝΑΤΗ» κο Ευάγγελο Κρανιώτη, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT (ULG) και 

6. τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας κο Ευάγγελο Δολμέ, ως μέλος της Τοπικής Ομάδας 

Στήριξης URBACT (ULG).  

 

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

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

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

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

Προγράμματος Volunteering Cities+ (URBACT III) 8.600€. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 66ΠΜΩ6Ι-5ΚΣ
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