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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.04.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 3064 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

52/2020 
από το πρακτικό της 4ης/ 31.03.2020 συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα  7ο  : Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Δευτέρα 31.03.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την από 27.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας1 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος2 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κατσιάβας Αστέριος 11. Κορδίλας Δημήτριος 

12. Καφετσιούλης Απόστολος 13. Κρανιώτης Ευάγγελος 

14. Μακροβασίλης Βασίλειος 15. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

16. Μπαρμπέρης Πέτρος 17. Μπατζιόλας Ζάχος 

18. Μπελιάς Αντώνιος 19. Ντάγκας Νικόλαος 

20. Ολύμπιος Αθανάσιος 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σωτηρίου Βασίλειος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

26. Τσιντζιράκος Ιωάννης 27. Τσιώνης Αστέριος 

 

 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα   7ο : Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 113/2018 (ΑΔΑ: 6711Ω6Ι-Φ7Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς 

εγκρίθηκε η αποδοχή της υπ’ αριθμ 3932/1263/Α3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΛ465ΧΙ8-7ΜΜ) Απόφαση 

Ένταξης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με 

κωδικό MIS: 5027356 και προϋπολογισμό 180.000,00 ευρώ.  Η εν λόγω πράξη περιλάμβανε 2 υποέργα. Το 

1ο Υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» και το 2ο Υποέργο με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ» με σκοπό την δημιουργία 

ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών και την εξυπηρέτηση ΑμέΑ καθώς και 

άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. 

 

Εν συνεχεία ο Δήμος Αγιάς προέβη στην από 12/02/2020 ηλεκτρονική υποβολή μέσω ΟΠΣ αιτήματος προς 

την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την τροποποίηση της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου η πράξη να περιλαμβάνει ένα υποέργο  με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

προϋπολογισμού 180.000,00 Ευρώ και  αφορά στην επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης 

ώστε να διασφαλίζεται η αυτόνομη πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της σχετικής πρόσκλησης. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών 

ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, μας απέστειλε την με αριθμό πρωτ.: 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 

6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με 

κωδικό MIS: 5027356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020». Με βάση την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε η τροποποίηση της ένταξης της εν 

λόγω πράξης του Δήμου Αγιάς στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που περιλαμβάνει 

ένα υποέργο  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού 180.000,00 Ευρώ 

 

Επίσης, 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.  
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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)». 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης και να ακολουθήσει η διαδικασία της υλοποίησης 

της πράξης παρακαλούμε με απόφασή σας: 

1. Να αποδεχτείτε την υπ’ αριθμ 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», 

2. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την τήρηση των όρων 

της απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.  

3. Να ορίσετε ως υπεύθυνο για το λογαριασμό της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο 

Γώγο. 

 

 

Καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: «Ναι το ψηφίζουμε. 

Θεωρούμε όμως ότι είναι κρίμα να σπαταλούμε κάθε χρόνο τόσα χρήματα και να μας τα παίρνει η 

θάλασσα. Πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουμε με ειλικρίνεια αν η παραλίες μας είναι δυνατόν να 

επιτρέπουν την λειτουργία τέτοιων υποδομών. Αν ναι, τότε πρέπει να οργανωθεί καλά και να υπάρχει 

υπεύθυνος και ωράριο για την λειτουργία και την προστασία του. Οφείλουμε πάντως να λογοδοτούμε 

ως δήμος για τα χρήματα που ξοδεύουμε και τις αποτυχίες μας». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό πρωτ.: 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) τροποποίηση της απόφασης 

ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών 

Δήμου Αγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020», 

- την υπ’ αριθμ. 113/2018 (ΑΔΑ: 6711Ω6Ι-Φ7Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 3932/1263/Α3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΛ465ΧΙ8-7ΜΜ) απόφασης ένταξης 

της πράξης: “ Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου 

Αγιάς ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» και ορισμός υπολόγου», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθμ 1384/Β3/293/5-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΟ646ΜΤΛΡ-Δ33) τροποποίηση της 

Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Αγιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης 

της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 

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

απόφασης ένταξης και την υλοποίηση της πράξης.  

 

3. Ορίζουμε ως υπεύθυνο για το λογαριασμό της εν λόγω πράξης τον ταμία του Δήμου Γρηγόριο Γώγο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2020. 
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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