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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Μ. Τρίτη 23/04/2019 ώρα 22:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.04.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 3972 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

62/2019 
από το πρακτικό της 6ης/ 23.04.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 44546/19-04-

2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 

Έγκρισης στο ΠΔΕ της ΣΑΕ 055  σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2019ΣΕ05500003 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Μ. Τρίτη 23-04-2019, ώρα 18:00 (6:00 

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

πρωτοκόλλου 3790/19-04-2019 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. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος 13. Ριζούλης Στέφανος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαπέτης Αντώνιος1 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2 19. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

20. Αναστασίου Ιωάννης 21. Βατζιάς Αντίγονος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, συμφωνώντας με τοποθέτηση του κ. Τριανταφύλλου. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης εκφράζοντας τις αντιρρήσεις της παράταξής του για το χρόνο και 

τη θεματολογία της συνεδρίασης λόγω των επερχόμενων δημοτικών εκλογών. 

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: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

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 ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα 

και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00€, βάσει της υπ’ αριθ. 44546/19-04-2019 

(ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί Έγκρισης στο 

ΠΔΕ της ΣΑΕ 055  σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2019ΣΕ05500003 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00€, 

βάσει της υπ’ αριθ. 44546/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης περί Έγκρισης στο ΠΔΕ της ΣΑΕ 055  σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2019ΣΕ05500003 με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει αφού θα πρέπει να εγγραφεί ως έσοδο και έξοδο στην αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού μας. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 370.000,00 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 

44546/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί Έγκρισης στο ΠΔΕ της ΣΑΕ 055  σε βάρος του έργου με Κ.Α. 

2019ΣΕ05500003 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

 

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

εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 44546/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ)  απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 055 το 

έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με 

κωδικό έργου 2019ΣΕ05500003 το ποσό των 370.000,00€ που αφορά Πολυμηχάνημα έργου, καινούριο, 

αμεταχείριστο, που φέρει μη ανατρεπόμενη καρότσα, καμπίνα προωθημένης ή ημιπροωθημένης θέσης 

οδήγησης και τη δυνατότητα προσαρμογής και λειτουργίας των κάτωθι προσαρτήσεων: Λεπίδας 

αποχιονισμού, Αλατοδιανομέα, Βραχίονα ο οποίος φέρει Κεφαλή χορτοκοπής και Κεφαλή 

κλαδέματος καθώς και Μηχάνημα αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων για την υποστήριξη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου. 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2019, 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2138/15-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, εισηγούμαστε: 

Α) την αποδοχή του ποσού των 370.000,00€, στον Κ.Α. Εσόδων  06.00.1322.04 με τίτλο: Χρηματοδότηση 

από το ΠΔΕ ΣΑΕ055 για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑ:ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) «» και την κατανομή του, στον Κ.Α. Εξόδων 02.64.7132.02 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.  

Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αγιάς για να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υλοποίηση της 

πράξης.    

Γ) τον ορισμό υπόλογου της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2019 με κωδικό έργου 

2019ΣΕ05500003 της ΣΑΕ 055, τον ταμία του Δήμου κ. Γρηγόριο Γώγο. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας 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 υπ’ αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 

2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2138/15-01-

2019 (ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 

Στερεάς Ελλάδας, 

- την με αριθμ. πρωτ. 44546/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών ) 
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1. Αποδεχόμαστε το ποσό των 370.000,00€, στον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1322.04 με τίτλο: «Χρηματοδότηση 

από το ΠΔΕ ΣΑΕ055 για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με προσαρτήσεις Δήμου Αγιάς 

(ΑΔΑ:ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ)» και την κατανομή του, στον Κ.Α. Εξόδων 02.64.7132.02 με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 

 

2. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υλοποίηση της 

πράξης. 

 

3.  Ορίζουμε ως υπόλογο της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 2019 με κωδικό έργου 

2019ΣΕ05500003 της ΣΑΕ 055, τον δημοτικό ταμία Γρηγόριο Γώγο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2019. 
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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