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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 28-11-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 10
ο
:  Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: 

από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα 

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

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15761/24-11-2014 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. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Γιάνναρος Γεώργιος 22. Αράπης Χρήστος 

23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Μπεϊνάς Αντώνιος   

25. Σκαρκάλης Χρήστος 26. Σουλιώτης Θεόδωρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

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.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 
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Σελίδα 2 από 3 

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

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και η Προϊσταμένη 

Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 10
ο
:  Ορισμός υπολόγου για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: 

από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζώκα 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την με αρ. πρωτ. 4170/30-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ) Απόφαση Ένταξης, εγκρίθηκε η 

χρηματοδότηση της πράξης: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" 

μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 

2007-2013». 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 της με Αριθμ. 44009/ΔΕ5154/13 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2595Β΄/15-10-2013): 

«Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των 

έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», ορίζεται: «Η πληρωμή 

των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών εντολών, … Κάθε ηλεκτρονική εντολή 

αποτελεί για την Τράπεζα της Ελλάδος εντολή πληρωμής και εκτελείται αυτόματα χωρίς παρεμβάσεις. 

Η εντολή δίνεται από τον υπάλληλο του δημοσίου που έχει οριστεί υπόλογος διαχειριστής του 

λογαριασμού του έργου ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο της αρμόδιας οικονομικής 

υπηρεσίας ή από το αρμόδιο προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οικείου νομικού προσώπου 

ή οργανισμού ή επιχείρησης (για τις ανάγκες της παρούσας υπεύθυνοι λογαριασμού). 

Η πληρωμή των δικαιούχων διενεργείται σε βάρος των ειδικών τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων 

επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε εκτελούμενο έργο. Την αποκλειστική 

ευθύνη για την πληρωμή των δικαιούχων εντός του προβλεπόμενου …  έχει ο υπόλογος διαχειριστής 

του οικείου λογαριασμού έργου ή τα αρμόδια όργανα της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, ενώ για την 

ορθή έκδοση – αποστολή της ηλεκτρονικής εντολής ευθύνεται ο υπεύθυνος λογαριασμού. Ο δικαιούχος 

της πληρωμής δηλώνει στον υπόλογο διαχειριστή τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του σε 

μορφή IBAN προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή άλλο αντίστοιχο 

έγγραφο της οικείας τράπεζας)». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στις διαδικασίες χρηματοδότησης της 

πράξης: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση 

"Τσαλαβούρα"» εισηγούμαστε να ορίσετε με απόφασή σας ως υπόλογο της εν λόγω πράξης τον ταμία 

του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο». 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- την με αρ. πρωτ. 4170/30-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ) απόφαση Ένταξης της πράξης: 

«Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση "Καραμάνη" μέχρι θέση 

"Τσαλαβούρα"», 

- τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 της με αριθμ. 44009/ΔΕ5154/13 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2595Β΄/15-10-

2013), 
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Σελίδα 3 από 3 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Ολύμπιος Αθανάσιος δήλωσε «παρών», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Ορίζει υπόλογο της πράξης με τίτλο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας: από θέση 

"Καραμάνη" μέχρι θέση "Τσαλαβούρα"», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Ολύμπιος Αθανάσιος που δήλωσε «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 219/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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