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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 20-1-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 5
ο
:  Αποδοχή πίστωσης ποσού 168.854,41€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για το έργο:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την 

εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 374/16-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

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

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Γιάνναρος Γεώργιος 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος   27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), 

και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
:  Αποδοχή πίστωσης ποσού 168.854,41€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για το έργο:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την 

εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων 

στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου» που υλοποιείται από το Δήμο Αγιάς, χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - Τοπικό Πρόγραμμα 

Leader, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. 

 

Για την κατασκευή του υπόψη έργου εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 3540/14-02-2013 απόφαση 

ένταξης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 175.890,00 ευρώ σε βάρος του 

προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου: 2010ΣΕ08280000 - Ο.Π.Σ.Α.Α 179513 της Σ.Α. Ε082/8. 

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 11292/2-06-2014 έγγραφο της Μονάδας Β6 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  - Ανταγωνιστικότητα, παρέχονται 

οδηγίες και αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες πληρωμής έργων τα οποία υλοποιούνται με την 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Στην παρ. 1 του ανωτέρω εγγράφου  - Ενέργειες Δικαιούχου – ορίζεται ότι  ο Δικαιούχος με το 

αίτημα πληρωμής για τα έργα που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις του Μέτρου 41 του Άξονα 

4, υποβάλει μια σειρά δικαιολογητικών στις ΟΤΔ.  

 

Στην περίπτωση του υπόψη έργου, που η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μέσω της ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ 

ΑΕ, απαιτείται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο περί αποδοχής των σχετικών 

πιστώσεων.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να αποδεχτείτε με απόφασή σας το ποσό των 168.854,41€ από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου» για την 

πληρωμή του αναδόχου από την ΟΤΔ ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και την εξόφληση του συνόλου των 

ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδοθούν για το εν λόγω έργο». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ αρμόδιος υπάλληλος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας για να μας ενημερώσει για το ιστορικό αυτού του έργου. Είναι ένα θεατράκι που 

έπρεπε να γίνει στο πάνω μέρος του χωριού και έγινε δίπλα στο νεκροταφείο. Το είχα καταψηφίσει 

όταν συζητήθηκε η απόφαση της προέγκρισης ένταξης του έργου και καταψηφίζω και τώρα». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Σπανού, 

- την υπ’ αριθμ.138/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφασή του με θέμα: «Αποδοχή της με αριθμ. 

πρωτ. 3540/14-2-2013 απόφασης Ένταξης Έργων της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΑΕ ΟΤΑ» στο «Π.Α.Α. 2007-2013», Μέτρο 413, Υπομέτρο L321 για το έργο: «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και 

Σκλήθρου», 

- το με αριθμ. πρωτ. 11292/2-06-2014 έγγραφο της Μονάδας Β6 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), 

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κου 

Καλαγιάς Γρηγόριου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Αποδέχεται το ποσό των 168.854,41€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

έργο:  «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις 

Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου», για την πληρωμή του αναδόχου από την ΟΤΔ Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε. και 

την εξόφληση του συνόλου των ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδοθούν για το παραπάνω έργο. 

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς 

Γρηγόριου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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