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Αγιά, 25 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ.πρωτ: 1919

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.. 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

Πίνακας αποφάσεων 3ης/24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

25.

Διαπαραταξιακή Επιτροπή σύνταξης
προτάσεων για τις νέες αντικειμενικές
αξίες

Συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή Επιτροπή
για τη σύναξη προτάσεων για τις νέες
αντικειμενικές αξίες

Κατά
πλειοψηφία

26.

Ορισμός μελών για την επιτροπή
εκτίμησης του προς αγοράς στην Τοπική
Κοινότητα Μελιβοίας ακινήτου

Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής
εκτίμησης του προς αγοράς στην Τοπική
Κοινότητα Μελιβοίας ακινήτου

Ομόφωνα

27.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
κτιριακών υποδομών για τη στέγαση
υπηρεσιών του Δήμου»

Εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός
Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών
υποδομών για τη στέγαση υπηρεσιών
του Δήμου»

Ομόφωνα

28.

Έγκριση της οριστικής μελέτης και των
τευχών δημοπράτησης του έργου:
«Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου
Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσής του

Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου: «Δημιουργία
Πράσινου Σημείου Δήμου Αγιάς» και
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

Κατά
πλειοψηφία

29.

Έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης της προμήθειας:
«Προώθηση οικιακής
κομποστοποίησης στο Δήμο Αγιάς»

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης της προμήθειας:
«Προώθηση οικιακής
κομποστοποίησης στο Δήμο Αγιάς»

Κατά
πλειοψηφία
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Αριθμός
απόφασης

30.

31.

Τίτλος Απόφασης

Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα
Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
στην Πρόσκληση V του Υπουργείου
Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 4721/23-012019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για
τη χρηματοδότηση του έργου:
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά, και τοποθέτηση
στεγάστρων για τη δημιουργία και
αναβάθμιση στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
του Δήμου Αγιάς»
Έγκριση υποβολής πρότασης στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα
Προτεραιότητας 3: «Προστασία του
Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με
τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή
Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην
πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής
Περιφέρειας Θεσσαλίας» στην με αρ. 074
Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 3473) της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις
διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς»

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

Εγκρίθηκε η συμμετοχή στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τη χρηματοδότηση
του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση
στεγάστρων για τη δημιουργία και
αναβάθμιση στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
του Δήμου Αγιάς»

Ομόφωνα

Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014-2020 για τη
χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις
διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς»

Κατά
πλειοψηφία

32.

Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
ακαταλληλότητας οχήματος του Δήμου
Αγιάς

Εγκρίθηκε η ακαταλληλότητα οχήματος
του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

33.

Πρόταση στέγασης Νηπίων –
προσφύγων και τάξεων Δημοτικού προσφύγων σε σχολικές μονάδες του
Δήμου Αγιάς

Συντάχθηκε πρόταση στέγασης τάξεων
Δημοτικού - προσφύγων σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγιάς

Ομόφωνα

34.

Υιοθεσία Μονοπατιών του Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η υιοθεσία μονοπατιών του
Δήμου Αγιάς και ορίσθηκε Επιτροπή

Κατά
πλειοψηφία
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

35.

Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής
και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το
χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής
περιόδου έτους 2020, σύμφωνα το Β.Δ
28.3/15.4.1957

Εγκρίθηκε το όργανο διανομής και
φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθώς
και ο χρόνος έναρξης και λήξης της
αρδευτικής περιόδου έτους 2020

Ομόφωνα

36.

Έγκριση της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης του έργου:
«Αποκατάσταση της βατότητας
υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των
δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»
και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

Εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου:
«Αποκατάσταση της βατότητας
υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των
δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»
και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσής του

Ομόφωνα

Υποβολή αίτησης στήριξης στο μέτρο 8.3
του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης:
«Αποκατάσταση της βατότητας
υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των
δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»
και ένταξη της στο υπό εκπόνηση
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Αγιάς
Υποβολή αίτησης στήριξης στο μέτρο 8.3
του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης:
«Προμήθεια και εγκατάσταση
λογισμικού και εξοπλισμού για
ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών (GIS) στα
δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» και
ένταξη της στο υπό εκπόνηση
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Αγιάς
Υποβολή αίτησης στήριξης στο μέτρο 8.3
του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης:
«Εφαρμογή βιολογικής
καταπολέμησης του εντόμου
DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα
της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του
Δήμου Αγιάς» και ένταξη της στο υπό
εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου Αγιάς

Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στήριξης
στο μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 της
πράξης: «Αποκατάσταση της βατότητας
υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των
δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς»
και η ένταξή της στο υπό εκπόνηση
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Αγιάς
Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στήριξης
στο μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 της
πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση
λογισμικού και εξοπλισμού για
ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών (GIS) στα
δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» και η
ένταξή της στο υπό εκπόνηση
επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Αγιάς
Εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στήριξης
στο μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 της
πράξης: «Εφαρμογή βιολογικής
καταπολέμησης του εντόμου
DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα
της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του
Δήμου Αγιάς» και η ένταξή της στο υπό
εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Δήμου Αγιάς

40.

Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν
καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.
3463/06))

Συστάθηκε η Επιτροπή παροχής γνώμης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν
καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.
3463/06))

Ομόφωνα

41.

Έγκριση της έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους
2019, για την εκτέλεση του δημοτικού
προϋπολογισμού

Εγκρίθηκε η έκθεση έκθεσης Δ’ τριμήνου
έτους 2019, για την εκτέλεση του
δημοτικού προϋπολογισμού

Κατά
πλειοψηφία

37.

38.

39.

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
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Αριθμός
απόφασης

Τίτλος Απόφασης

Περίληψη απόφασης

Τρόπος
λήψης
απόφασης

42.

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης,
ποσού 35.410,00€, από το Υπουργείο
Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες
σχολείων (Α’ Κατανομή Έτους 2020)

Εγκρίθηκε η αποδοχή και κατανομή
χρηματοδότησης, ποσού 35.410,00€,
από το Υπουργείο Εσωτερικών για
λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α’
Κατανομή Έτους 2020)

Ομόφωνα

43.

Έγκριση Υποχρεωτικής αναμόρφωση
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020

Εγκρίθηκε η Υποχρεωτική αναμόρφωση
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020

Κατά
πλειοψηφία

44.

Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Κατά
πλειοψηφία

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

