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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 28/11/2018 ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.11.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 9854 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

190/2018 
από το πρακτικό της 14

ης
/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης 

ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και ορισμός υπολόγου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 28.11.2018, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9718/28.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

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

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης
1
 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος 

Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 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: 

 

Θέμα 8
ο
 : Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης 

ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο 

Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και ορισμός υπολόγου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής 

Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: 

ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Με βάση την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε η ένταξη του 

εν λόγω έργου του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με ποσό χρηματοδότησης 868.000,00 

ευρώ. Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών στην ΔΚ 

Αγιάς και στην ΤΚ Νερομύλων συνολικού μήκους 2452+353=2895μ και 1200μ αντίστοιχα.  

 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνομολογείται µε δανειακή σύµβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Η διαδικασία χρηµατοδότησης και πληρωµών πραγματοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης 

ένταξης και τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 13022/24.04.2018 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα στο 

άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει όπου ορίζεται: «1. Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του 

δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό 

της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό 

δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης 

ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας. …….. η συμβουλευτική γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης 

Δημοσίου Χρέους Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για τους όρους δανεισμού»……… …… 

5. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές 

συμβάσεις γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 

του άρθρου 4 της παρούσας. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών 

υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση 

Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των 

οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 134453/23.12.2015 (Β΄ 

2857) από την ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών….». 
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Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης 

της πράξης και λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2018, ο 

οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.211-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ346Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22/1/2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) 

απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία –Στερεάς Ελλάδας), 

παρακαλούμε με απόφασή σας: 

1. Να αποδεχτείτε την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης ένταξης 

του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

 

2. Να αποδεχτείτε το ποσό των 868.000,00 Ευρώ, στον Κ.Α. Εσόδων 1311.05 με τίτλο: «Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Επιχορήγηση για το έργο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» και την 

κατανομή του, στον Κ.Α. Εξόδων 02.64.7323.02 με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ -ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4), του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2018. 

 

3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων 

της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.  

 

4. Να ορίσετε ως υπόλογο της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνούμε με την ένταξη του έργου διαφωνούμε όμως με τη διαδικασία που 

αυτό χρηματοδοτείται. Το Κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης ένταξης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,, 

- την υπ’ αριθ. 13022/19.04.2018 (Β΄ 1377) ΚΥΑ (ειδικότερα το άρθρο 8): «Ειδικό Πρόγραμμα 

Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α' και Β' βαθμού, 

ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης 

αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδι 

κασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα 

διαχείρισης προγράμματος», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Αποδεχόμαστε την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης ένταξης 

του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

 

2. Αποδεχόμαστε το ποσό των 868.000,00 Ευρώ, στον Κ.Α. Εσόδων 1311.05 με τίτλο: «Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Επιχορήγηση για το έργο Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» και την 

κατανομή του, στον Κ.Α. Εξόδων 02.64.7323.02 με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου 

Αγιάς» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ -ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4), του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2018. 
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3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων της 

απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης. 

 

4. Ορίζουμε ως υπόλογο της παραπάνω πράξης τον δημοτικό ταμία Γρηγόριο Γώγο. 

 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς»: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και  Χαδίνα (Νίνα)Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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