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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 15.04.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  3580 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

68/2022 
από το πρακτικό της 8ης / 15.04.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4ο: Αποδοχή δωρεάς πέτρινης βρύσης προς τον Δήμο Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 15.04.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/11.04.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 11.04.2022) 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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 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. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’).  
 

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

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο: Αποδοχή δωρεάς πέτρινης βρύσης προς τον Δήμο Αγιάς. 

 

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

 

Με την αριθμ. πρωτ. 1879/1-3-2022 αίτησή της η Λάκα Ιωάννα του Νικολάου μας γνωστοποιεί την 

πρόθεσή της για την δωρεάν κατασκευή μίας πέτρινης βρύσης, στη θέση της υφιστάμενης βρύσης μπροστά 

από την παιδική χαρά στην Αγιά και την παραχώρησή της στον Δήμο . Επίσης εκφράζει την επιθυμία της να 

τοποθετήσει μια επιγραφή στη μνήμη των γονιών της . 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  72 του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων: 

«Η  Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες….. 

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.» 

 

Συστήνεται στη δωρήτρια να προσκομίσει στην Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας μία όψη της πέτρινης 

βρύσης που πρόκειται να κατασκευάσει, προκειμένου να ελεγχθεί αν συμβαδίζει με την αισθητική του 

χώρου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης αποδοχής της παραπάνω δωρεάς από την 

δωρήτρια Λάκα Ιωάννα του Νικολάου.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ιστ’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την αριθμ. πρωτ. 1879/1-3-2022 αίτησή της η Λάκα Ιωάννα του Νικολάου, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Αποδεχόμαστε τη δωρεά της Ιωάννας Λάκα του Νικολάου για την κατασκευή μίας πέτρινης βρύσης, 

στη θέση της υφιστάμενης βρύσης μπροστά από την παιδική χαρά στην Αγιά και την παραχώρησή της 

στο Δήμο Αγιάς.  

 

2. Συμφωνούμε με την επιθυμία της δωρήτριας Ιωάννας Λάκα του Νικολάου να τοποθετήσει μια επιγραφή 

στη μνήμη των γονιών της. 

 

3. Η δωρήτρια πριν την κατασκευή της βρύσης θα προσκομίσει στην Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας 

μία όψη της, προκειμένου να ελεγχθεί αν συμβαδίζει με την αισθητική του χώρου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2022. 

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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