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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 26.07.2022, ώρα 20:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 26.07.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 7959 

Διεύθυνση: Σοφ. 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 δια τηλεδιάσκεψης 10ης/ 26.07.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα  4ο :  Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας 

Αγιάς: α) με την διαδικασία της κλήρωσης και β) με την διαδικασία της δημοπρασίας για την θέση  Λούνα 

Παρκ  - Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2022. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 26-07-2022, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

7817/22.07.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.07.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κορδίλας Δημήτριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Καφετσιούλης Απόστολος 23. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

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

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ6Ι-Ι3Ο
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Θέμα  4ο : Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας 

Αγιάς: α) με την διαδικασία της κλήρωσης και β) με την διαδικασία της δημοπρασίας για την θέση  Λούνα 

Παρκ  - Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2022. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη 

- τις διατάξεις του άρθρου παρ. 1 περ. στ΄ εδ. i του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις  διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του ν. 3463/06 (Α' 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», με τις 

οποίες ορίζεται ότι η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία, 

- τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν  ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

- την υπ’ αρ. 116/2018 (ΑΔΑ: 63ΑΠΩ6Ι-ΑΝ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», 

- την υπ’ αρ. 67/2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΒΩ6Ι-ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:  

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ) απόφασης με τίτλο: “Έγκριση 

λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς του 

Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αρ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΙ7Ω6Ι-ΦΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2022», 

- το από 16/06/2022τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

 

προτείνουμε: 

α. Την έγκριση της εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας 

Αγιάς, που θα διεξαχθεί στην Αγιά από 31 Αυγούστου 2022 έως 6 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το από 

16/06/2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα:  

α1. με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τις θέσεις: 

- τρεις (3) αδειούχοι – πωλητές λουκουμάδων και συγκεκριμένα στις με αριθμό 28, 12, 8 θέσεις, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

- πέντε (5) αδειούχοι – πωλητές χαλβάδων  και συγκεκριμένα στις με αριθμό 1, 4, 22, 29, 30 θέσεις, 

όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς. 

- δύο (2) αδειούχοι – πωλητές ξηρών καρπών και στις θέσεις 2, 27 όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

- μία (1) άδεια για την πώληση παραδοσιακών ειδών και συγκεκριμένα στη θέση 5. Ως παραδοσιακά 

είδη θεωρούμε το καλαμπόκι , το κάστανο και τα τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι. 

- δύο (2) άδειες σε γυναικείους συνεταιρισμούς, συλλόγους του Δήμου Αγιάς για την πώληση των 

παραδοσιακών τους προϊόντων με αριθμό 7, 8 θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό 

τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

- δύο  (2) θέσεις σε κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη με αντικείμενο πώλησης έργων τέχνης, 

καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, 

καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 

4430/2016 (Α’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο και συγκεκριμένα στις θέσεις 3, 

6, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς 

- δέκα πέντε (15) άδειες – θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, με 

δυνατότητα αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 περ. γ της υπ’ αρ. 

67/2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΒΩ6Ι-ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  με θέμα:  «Έγκριση 

λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας 

Αγιάς», 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%91%CE%A0%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%9D2
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A5%CE%9A%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%A6%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%997%CE%A96%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%9A
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ6Ι-Ι3Ο
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α2. με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις:  

- Λούνα παρκ, αριθμός οικοδομικού τετραγώνου 211Α του τοπογραφικού διαγράμματος. 

Η εκμίσθωση της θέσης του Λούνα Παρκ θα γίνει με φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.  

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, που έχει ορισθεί με την υπ’ 

αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΙ7Ω6Ι-ΦΥΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.  

 

β. Τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 67/2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΒΩ6Ι-

ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  με θέμα:  «Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού 

Λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», 

του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς, και τον ορισμό προέδρου αυτής,  που θα 

διενεργήσει την κλήρωση για τις θέσεις όπου αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό, αποτελούμενη από:  

- τρεις Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές και 

- δύο Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους. 

 

γ. Τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των κληρώσεων καθώς και της περίληψης διακήρυξης των 

δημοπρασιών σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

παρ.2 του Π.δ. 270/1981. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις  διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του ν. 3463/06 (Α' 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,  

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν  ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

- την υπ’ αρ. 116/2018 (ΑΔΑ: 63ΑΠΩ6Ι-ΑΝ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», 

- την υπ’ αρ. 67/2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΒΩ6Ι-ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:  

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ) απόφασης με τίτλο: “Έγκριση 

λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς 

του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αρ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΙ7Ω6Ι-ΦΥΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2022», 

- το από 16/06/2022τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε : 

1. Την εκμίσθωση των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς, που θα 

διεξαχθεί στην Αγιά από 31 Αυγούστου 2022 έως 6 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το από 

16/06/2022 τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς και 

συγκεκριμένα:  

1α. με τη διαδικασία της κλήρωσης, για τις θέσεις: 

- τρεις (3) αδειούχοι – πωλητές λουκουμάδων και συγκεκριμένα στις με αριθμό 28, 12, 8 θέσεις, όπως 

αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς. 

- πέντε (5) αδειούχοι – πωλητές χαλβάδων  και συγκεκριμένα στις με αριθμό 1, 4, 22, 29, 30 θέσεις, 

όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%997%CE%A96%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%9A
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/63%CE%91%CE%A0%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%9D2
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9A5%CE%9A%CE%A96%CE%99-%CE%98%CE%A6%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%997%CE%A96%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%9A
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- δύο (2) αδειούχοι – πωλητές ξηρών καρπών και στις θέσεις 2, 27 όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

- μία (1) άδεια για την πώληση παραδοσιακών ειδών και συγκεκριμένα στη θέση 5. Ως παραδοσιακά 

είδη θεωρούμε το καλαμπόκι , το κάστανο και τα τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι. 

- δύο (2) άδειες σε γυναικείους συνεταιρισμούς, συλλόγους του Δήμου Αγιάς για την πώληση των 

παραδοσιακών τους προϊόντων με αριθμό 7, 8 θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό 

τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

- δύο  (2) θέσεις σε κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη με αντικείμενο πώλησης έργων τέχνης, 

καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, 

καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 

4430/2016 (Α’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο και συγκεκριμένα στις θέσεις 3, 

6, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς 

- δέκα πέντε (15) άδειες - θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, με 

δυνατότητα αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 περ. γ της υπ’ αρ. 

67/2022 (ΑΔΑ: 9Β3ΒΩ6Ι-ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  με θέμα:  «Έγκριση 

λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας 

Αγιάς», 

1β. με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις:  

- Λούνα παρκ, αριθμός οικοδομικού τετραγώνου 211Α του τοπογραφικού διαγράμματος. 

Η εκμίσθωση της θέσης τουΛούνα Παρκ θα γίνει με φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική 

Επιτροπή.  Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, που έχει 

ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΙ7Ω6Ι-ΦΥΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.  

 

2. Ορίζουμε τα μέλη  της Επιτροπής Eμποροπανήγυρης για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ 

δέκα πέντε (15) άδειες – θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα, με δυνατότητα 

αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 περ. γ της υπ’ αρ. 67/2022 (ΑΔΑ: 

9Β3ΒΩ6Ι-ΝΦΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς  με θέμα:  «Έγκριση λειτουργίας και έκδοση 

Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Κοινότητας Αγιάς» απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς  με θέμα:  «Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας 

Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», ως εξής:  

- Σμυρλής Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, με 

αναπληρωτή του τον δημοτικό Σύμβουλο Σκαρκάλη Χρήστο. 

 

- Ντάγκα Νικόλαο, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Τσιώνη Αστέριο. 

 

- Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή της τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Καφετσιούλη Απόστολο (Παρατάξεις Μειοψηφίας). 

 

- Σουφλίου Αγλαΐα, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς με αναπληρωτή της, τον Γώγο Γρηγόριο ταμία του Δήμου Αγιάς. 

 

- Κατσίκα Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με αναπληρωτή της 

την Ορφανουδάκη Βικτώρια υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. 

 

3. Ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής τον Βασίλειο Σμυρλή, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Αλιείας. 

 

4. Εγκρίνουμε τη δημοσίευση της ανακοίνωσης των κληρώσεων καθώς και της περίληψης διακήρυξης 

των δημοπρασιών σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4 παρ.2 του Π.δ. 270/1981. 

 

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» κοινοποιηθεί στο Τμήμα 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις επιπλέον ενέργειες. 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%997%CE%A96%CE%99-%CE%A6%CE%A5%CE%9A
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%923%CE%92%CE%A96%CE%99-%CE%9D%CE%A6%CE%99
ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ6Ι-Ι3Ο



Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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