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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

82/2018

από το πρακτικό της 7 / 31.05.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα:

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 26.850,00€ , από το Υπουργείο Εσωτερικών
για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 31.05.2018, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 3999/27.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος2
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Ολύμπιος Αθανάσιος
24. Σκαπέτης Αντώνιος
25. Σμυρλής Βασίλειος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1

Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4ο στη σειρά της ημερήσιας
διάταξης.
2
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30.
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου
Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5ο, 6ο και 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα
συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια
διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα:

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 26.850,00€ , από το Υπουργείο
Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 με τη μορφή του
κατεπείγοντος και το εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Δεδομένου ότι αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ η υπ’ αριθ. 23254/23-05-2018 απόφαση
για την κατανομή των ποσών στους δικαιούχους Δήμους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του
έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα
ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την περαίωση των εργασιών συντήρησης των σχολείων
εντός της καλοκαιρινής περιόδου που οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές, καθίσταται κατεπείγουσα
η ανάγκη λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της εν λόγω χρηματοδότησης.
Με τις υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) και 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Γ) αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 636 Φ.Ε.Κ. 19/4/2011 τεύχος Β’
συστάθηκαν αντίστοιχα οι παρακάτω σχολικές επιτροπές:
α) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς,
β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς.
Με την υπ’ αριθμ. 23254/13/5/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 26.850,00€ για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και 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),
εισηγούμαστε την αποδοχή των παραπάνω ποσών στον Κ.Α. Εσόδων 1312 με τίτλο: «Επισκευή &
συντήρηση σχολικών κτιρίων » και την κατανομή του σε αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς των εξόδων.

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30.
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Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς θα υπερψηφίσουμε την αποδοχή και κατανομή της
χρηματοδότησης. Όμως για μια ακόμα φορά θα ζητήσουμε από το δημοτικό συμβούλιο να καταγγείλει το θέμα
των πενιχρών αυτών χρηματοδοτήσεων και για το πώς το Ελληνικό Κράτος αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες
στην παιδεία και σε υποδομές γενικά. Λέμε και σήμερα ότι, ναι θα αποδεχθούμε τη χρηματοδότηση, αλλά θα
πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να κινηθεί διεκδικητικά και να ζητήσει πραγματικές χρηματοδοτήσεις για την
παιδεία και γενικότερα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις
όμοιες του άρθρου 18 παρ.7 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν με αυτές του
άρθρου 35 παρ.3 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄),
- την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου
Αγιάς και Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2018», η
οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 23254/13/5/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή
και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 26.850,00€ για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ως έσοδο του Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή
σχολικών κτιρίων», του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
Β. Κατανέμουμε το παραπάνω ποσό της χρηματοδότησης στους παρακάτω Κ.Α. εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018:
Α/Α
1
2
3

Κ. Α. Ε
02.15.7131.01
15.6661.01
15.6262.01

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ Σχολείων)
Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού σχολείων (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ )
Διαμορφώσεις αύλειων χώρων σχολείων

ΠΟΣΟ
15.400,00
5.000,00
6.450,00

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών
Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30.

