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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 09.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2108 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

37/2022 
από το πρακτικό της 5ης / 08.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4ο : Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00€, του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για 

την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Τρίτη 08.03.2022, ώρα 02:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/04.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 04.03.2022) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος  που δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

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/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β’).  
 

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

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Αγγελάκα Ιωάννη 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο: Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00€, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για την 

υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς». 

 

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

 

Με την υπ’ αριθ. 221/2021 (ΑΔΑ: ΨΘ2ΟΩ6Ι-Μ9Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Αγιάς εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2): «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4559/28.06.2021 Πρόσκλησης 

(Κωδ. Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μας 

απέστειλε την υπ’ αριθ. 230.4.2/2022 (ΑΔΑ:  9ΣΟ946Ψ844-577) Απόφασή του περί ένταξης έργων στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη 

δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 

 

Με βάση την ανωτέρω απόφαση, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς», με Δικαιούχο το 

Δήμο Αγιάς, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 39.680,00€. 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή ενός επιχειρησιακού σχεδίου που θα εξασφαλίζει την απόκτηση 

των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στους οποίους δεν έχει συντελεστεί η 

απαλλοτρίωση, αποσκοπώντας στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και στη δρομολόγηση 

των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά την ενεργοποίηση του άρθρου 92 του ν. 4759/2020, όπου 

καθορίζονται οι παράμετροι εφαρμογής της διαδικασίας, με την καταγραφή, τον χαρακτηρισμό και την 

ιεράρχηση αναγκαιότητας των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

 

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 προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης της πράξης, εισηγούμαστε: 

 

Α. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθ. 230.4.2/2022 (ΑΔΑ:  9ΣΟ946Ψ844-577) απόφαση του Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την ένταξη της πράξης: 

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς, με προϋπολογισμό ένταξης 

39.680,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  
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Β. Να αποδεχτείτε τους όρους της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00 ευρώ, του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου», για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς». 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς, κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή κάθε σχετικού 

εγγράφου για την τήρηση των όρων της χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

Δ. Να ορίσετε ως Υπεύθυνο Λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης: «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του 

Δήμου Αγιάς», τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

 

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», 

- τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (Α΄45): «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθ. 221/2021 (ΑΔΑ: ΨΘ2ΟΩ6Ι-Μ9Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2): “Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021” του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της 

υπ’ αριθ. 4559/28.06.2021 Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: “Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 230.4.2/2022 (ΑΔΑ: 9ΣΟ946Ψ844-577) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την ένταξη της πράξης: «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ 

του Δήμου Αγιάς», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ. 230.4.2/2022 (ΑΔΑ:  9ΣΟ946Ψ844-577) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την ένταξη της πράξης: «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του 

Δήμου Αγιάς» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με Δικαιούχο το Δήμο Αγιάς, με προϋπολογισμό ένταξης 39.680,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 

Β. Αποδεχόμαστε τους όρους της χρηματοδότησης, ύψους 39.680,00€, του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου», για την υλοποίηση της πράξης: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του Δήμου Αγιάς». 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, 

για την τήρηση των όρων της χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%982%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9C9%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%9F946%CE%A8844-577
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A3%CE%9F946%CE%A8844-577
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Δ. Ορίζουμε υπεύθυνο λογαριασμού για την εκτέλεση των πληρωμών της πράξης: «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ του 

Δήμου Αγιάς», το δημοτικό ταμία Γρηγόριο Γώγο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/2022. 

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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