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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

180/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 13ο : Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και 

προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο 

πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών 

Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στην Πρόσκληση VΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 31515/23-04-2019 για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και Υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

11203/26.10.2019 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. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

 

Θέμα 13ο : Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και 

προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών 

στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση VΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 

31515/23-04-2019 για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και Υπηρεσίες 

Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς». 

 

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

Προγραμμάτων που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την με 

αριθμό 31515/23-04-2019 Πρόσκληση VΙΙ με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι τα 

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (ΔΛΤ) και τους Δήμους στους Οργανισμούς των οποίων περιλαμβάνονται 

Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία (ΔΛΓ), για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και 

να χρηματοδοτηθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική 

ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και 

Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των 

Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων», που αφορούν στη 

Σύνταξη/Επικαιροποίηση Μελετών και στην Παροχή Υπηρεσιών για την αναβάθμιση των λιμενικών 

υποδομών αρμοδιότητάς τους. 

 

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη προς διάθεση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 20.000.000,00 

ευρώ. 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν για τη σύνταξη /επικαιροποίηση 

τεχνικών μελετών, μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για 

την επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους. Στόχος είναι η 

αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των ΔΛΤ και των ΔΛΓ, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους 

σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.  

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν σε όλες τις κατηγορίες λιμένων, όπως έχουν κατηγοριοποιηθεί με την 

ΚΥΑ αριθμ. 8315/2.2.2007, τη διαχείριση των οποίων έχουν Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα 

Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. 

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προβλέπονται δράσεις που αφορούν στην 

εκπόνηση/επικαιροποίηση των παρακάτω κατηγοριών μελετών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

τεχνικού συμβούλου: 

ΑΔΑ: ΨΟΔΒΩ6Ι-ΨΕΕ



Σελίδα 3 από 5 

Α. Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού 

• Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (ΠΕΑΛ) 

• Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) 

Β. Τεχνικές Μελέτες 

• Μελέτη στα πλαίσια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

• Μελέτη οριοθέτησης χερσαίων και εξομοιούμενων ζωνών λιμένα 

• Λοιπές μελέτες που αφορούν στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών υποδομών 

• (οριστικές μελέτες, τοπογραφικές, στατικές, ακτομηχανικές, γεωτεχνικές,  ηλεκτρομηχανολογικές, 

μελέτες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κ.λ.π) 

Γ. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με την προϋπόθεση σε αυτές να μην 

περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών. 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να διακρίνονται από μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων 

και κάλυψης αναγκών μιας λιμενικής υποδομής. 

 

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΛΤ ή 

του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου για τα ΔΛΓ του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 

επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την υποβολή της πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

 

Ο Δήμος Αγιάς διαθέτει Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο και στις άμεσες προοπτικές του είναι η αξιοποίηση 

των λιμενίσκων της χωρικής του αρμοδιότητας με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας τους που θα 

συμβάλουν αφενός στην ανάκαμψη της τοπικής αλλά και ευρύτερα της οικονομίας της περιοχής και 

αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή των λιμένων.  

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς». Η 

εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω υποέργα: 

 

α) Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου, με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€ με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο νότιο τμήμα και εντός του λιμενίσκου του. Σήμερα, στον Αγιόκαμπο 

εξυπηρετούνται αλιευτικά σκάφη και τουριστικά σκάφη. Τα αλιευτικά σκάφη εξυπηρετούνται κυρίως στην 

βόρεια λιμενολεκάνη. Στη νότια λιμενολεκάνη εξυπηρετούνται εκτός από αλιευτικά και τουριστικά σκάφη 

διαφόρων κατηγοριών. Ο χώρος που ελλιμενίζονται τα τουριστικά σκάφη είναι υποτυπώδης και δεν έχουν 

κατασκευαστεί υποδομές για την εξυπηρέτηση των σκαφών αυτών. Έτσι, είναι άμεση η ανάγκη βελτίωσης 

των υποδομών και δημιουργίας χώρου καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμενίσκο του Αγιόκαμπου.  

 

β) Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου με προεκτίμηση 

αμοιβής 178.732,71€ με σκοπό τη δημιουργία ενός λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου καταφυγίου 

τουριστικών σκαφών στο βόρειο τμήμα και εντός του λιμενίσκου του καθώς σήμερα εξυπηρετούνται 

κυρίως αλιευτικά σκάφη. Έτσι, είναι άμεση η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών και δημιουργίας χώρου 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον λιμενίσκο του Στομίου. 

 

γ) Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά  με προεκτίμηση 

αμοιβής 183.271,01€ με σκοπό τη νομιμοποίηση, την βελτίωση των υποδομών του υφιστάμενου λιμενίσκου 

στην Κουτσουπιά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου αλιευτικού καταφυγίου 

στην Κουτσουπιά, ώστε να αποτελέσει ένα ασφαλές και λειτουργικό λιμένα, ο οποίος θα εξυπηρετεί την 

αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής. 

 

δ) Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου  με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€,  με σκοπό τη νομιμοποίηση και βελτίωση του υφιστάμενου λιμενίσκου, ώστε να 

αποτελέσει ένα ασφαλές και λειτουργικό αμιγώς αλιευτικό λιμένα, ο οποίος θα εξυπηρετεί την αλιευτική 

δραστηριότητα της περιοχής.  
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ε) Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό με προεκτίμηση αμοιβής 

46.961,22€ με σκοπό τη νομιμοποίηση και την βελτίωση του υφιστάμενου προβλήτα, έτσι ώστε να 

συμβάλει στην σταθεροποίηση της παραλίας η οποία αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών και με άμεσο 

αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 

στ)  Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€ καθώς για τον εκσυγχρονισμό 

και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών  της αρμοδιότητας μας είναι απαραίτητη η συνεργασία με 

εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο Λιμενολόγο Μηχανικό. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι 

αφενός η υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην έγκαιρη επισήμανση των όποιων προβλημάτων και στην παροχή 

εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών στο σχεδιασμό λιμενικών έργων και αφετέρου στην μεταφορά 

τεχνογνωσίας, έτσι ώστε το Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο του Δήμου Αγιάς να εκσυγχρονιστεί και να 

ανταποκριθεί στον ρόλο του. 

 

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι με το με αρ. πρωτ.  3122.1-T12A/72872/2019/9-10-2019 του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εγκριθεί η  σκοπιμότητα και προϋπολογισμός των ανωτέρω 

μελετών του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς, η οποία απαιτείται για το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την με αριθμό 31515/23-04-2019 Πρόσκληση VΙΙ 

➢ Την ανάγκη για την αξιοποίηση των λιμενίσκων της χωρικής μας αρμοδιότητας, 

➢ το με αρ. πρωτ.  3122.1-T12A/72872/2019/9-10-2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη 

και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο 

της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και 

των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση VΙΙ του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 31515/23-04-2019 για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες 

– έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 

736.770,27€ που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

1. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€ 

2. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 178.732,71€ 

3. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά»  με 

προεκτίμηση αμοιβής 183.271,01€ 

4. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€ 

5. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό» με προεκτίμηση 

αμοιβής 46.961,22€ 

6. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€ 

 

Β. Να βεβαιώσετε ότι η πράξη: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς» 

δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα 

δυνατότητα να ενταχθεί. 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΔΒΩ6Ι-ΨΕΕ



Σελίδα 5 από 5 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Νικολάου Ντάγκα, Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 31515/23-04-2019 Πρόσκληση VΙΙ του Τμήματος Αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- το με αριθμό πρωτ.: 3122.1-T12A/72872/2019/9-10-2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, 

- την ανάγκη για την αξιοποίηση των λιμενίσκων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη 

και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο 

της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και 

των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στην Πρόσκληση VΙΙ του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 31515/23-04-2019 για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Μελέτες 

– έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς» συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 

736.770,27€ που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:  

1. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αγιοκάμπου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 155.564,53€. 

2. «Μελέτη ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών Στομίου» με 

προεκτίμηση αμοιβής 178.732,71€. 

3. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου στην Κουτσουπιά»  με 

προεκτίμηση αμοιβής 183.271,01€. 

4. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου Πολυδενδρίου» με προεκτίμηση 

αμοιβής 72.197,20€. 

5. «Μελέτη νομιμοποίησης και βελτίωσης προβλήτα στη θέση Kόκκινο Nερό» με προεκτίμηση 

αμοιβής 46.961,22€ 

6. «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» με προεκτίμηση αμοιβής 100.043,60€. 

 

Β. Βεβαιώνουμε ότι η πράξη: «Μελέτες – έρευνες και υπηρεσίες Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγιάς» δεν 

έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα 

να ενταχθεί. 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: ΨΟΔΒΩ6Ι-ΨΕΕ
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