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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

111/2016 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 29.07.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 62.745,00€, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών προερχόμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 

(πρώην ΣΑΤΑ 2016) την 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 7:00 

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

πρωτοκόλλου 7073/25.07.2016 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 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος
2
 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ριζούλης Στέφανος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε με την έναρξη της συζήτησης 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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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βάϊος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 62.745,00€, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών προερχόμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 

(πρώην ΣΑΤΑ 2016) την 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016. 

 

Το θέμα συζητήθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 

ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την με υπ’ αριθ. πρωτ.: 23966/22-7-2016 (ΑΔΑ:68ΧΡ465ΦΘΕ-ΡΦΩ) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων τους- 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016», κατανέμεται στο δήμο μας το 

ποσό των 62.745,00€, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ 2016) για έργα και 

επενδυτικές δραστηριότητες. Το παραπάνω ποσό πρέπει με απόφαση σας να το αποδεχτείτε και να το 

κατανείμετε για την κάλυψη συγκεκριμένων δράσεων.  
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος 

καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας& Στερεάς Ελλάδος, εισηγούμαστε να αποδεχθείτε 

με απόφασή σας το παραπάνω ποσό στον Κ.Α. Εσόδων 06.00.1311.01 με τίτλο: «ΣΑΤΑ 2016» και να το 

κατανείμετε στους αντίστοιχους κωδικούς των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.30.6262.07 Ηλεκτρολογικές εργασίες για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 4.200,00 

02.30.6261.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινων κατασκευών 20.000,00 

02.30.7326.02 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κρεαταγοράς 4.800,00 

02.30.7412.01 Μελέτη υδατορεμάτων Δήμου Αγιάς 7.000,00 

02.25.62.6204 Αποκατάσταση αυλάκων άρδευσης Μαρμαρίνης  2.500,00 

02.70.6142.01 
Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δημοτικών Δασών Δήμου 

Αγιάς  

6.000,00 

02.25.7131.01 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων 

άρδευσης 

4.500,00 

02.30.6262.09 Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων ΔΕ Μελιβοίας  12.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 61.500,00 

 Υπόλοιπο προς κατανομή  1.245,00 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Το ποσό της ΣΑΤΑ που καλούμαστε να αποδεχθούμε είναι αστείο. Ο 
Δήμος προσπαθεί να παλέψει μέσα σε ένα πολιτικοοικονομικό πλαίσιο που τον αναγκάζει σε πρακτικές 
απλήρωτης εργασίας, ανασφάλιστης εργασίας. Τα είχαμε θίξει ξανά αυτά τα ζητήματα και τότε ο 
Δήμαρχος και κάποιοι συνάδελφοι αντέδρασαν έντονα. Μπορεί ο Δήμος να πληρώνει τις υποχρεώσεις του 
μ’ αυτές τις χρηματοδοτήσεις; Το να αναγκάζεσαι ως Δήμος να δίνει σε ΚΟΙΝΣΕΠ ή εργολάβους υπηρεσίες 
που πρέπει να εξυπηρετεί ο ίδιος με μόνιμο προσωπικό είναι αποτέλεσμα αυτής της αστείας 
χρηματοδότησης. 
Για ποια ανάπτυξη μιλάμε; Η Ανάπτυξη δεν είναι κάτι άυλο, δεν χορταίνει ο κόσμος με αέρα κοπανιστό. Ο 
κόσμος θέλει χρηματοδοτήσεις, θέλει έργα και δουλειά. Αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση δεν θα υπάρξει 
καμιά ανάπτυξη. Θα υπερψηφίσω την αποδοχή, γιατί έστω και αυτό το αστείο ποσό πρέπει να το 
πάρουμε. Αλλά πραγματικά νιώθω απογοητευμένος από το Σώμα, από τους εικοσιπέντε τουλάχιστον, που 
δεν εκφράζουν καμία μα καμία διάθεση να αντιδράσουμε ως δημοτικό συμβούλιο απέναντι σ’ αυτές τις 
πολιτικές». 
 

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτή τη στιγμή ναι μεν δουλεύουν λίγοι 
υπάλληλοι στο Δήμο, αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν είναι απλήρωτος και ανασφάλιστος. Για το ποιοι 
δουλεύουν στο Δήμο υπάρχει κατάσταση προσωπικού και είναι στη διάθεση όλων σας. Ο τρόπος 
πρόσληψης του εποχικού ή έκτακτου προσωπικού, σε συνεργασία και με την μειοψηφία, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία γίνεται με ανακοινώσεις που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα μας και γενικά στο διαδίκτυο, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Δίνεται έτσι η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα. Μέχρι τώρα, τις δύο φορές που το κάναμε 
αυτό, δεν προσήλθε κανείς να κάνει αίτηση και ιδιαίτερα από τη δημοτική ενότητα Αγιάς.  Αυτό είναι το 
παράξενο. Φτάσαμε στο σημείο να παίρνουμε εμείς τηλέφωνο σε ανθρώπους, να τους παρακαλάμε να  
έρθουν για δουλειά, τη στιγμή μάλιστα που ακούμε συνέχεια ότι η ανεργία μαστίζει στην περιοχή μας». 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Για την ακρίβεια των γεγονότων, η οποία έχει καταγραφεί στα 
πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης του Σώματος, είπα ότι δεν δέχομαι να υπάρχει μαύρη εργασία και 
αν υπάρχει και έχει υποπέσει στην αντίληψη κάποιου να το καταθέσει εγγράφως ώστε να το μάθουμε και 
εμείς». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- 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,  

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με υπ’ αριθ. πρωτ.: 23966/22-7-2016 (ΑΔΑ:68ΧΡ465ΦΘΕ-ΡΦΩ) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Κατανομή εσόδων από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων τους- 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016»,  

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2015 

(ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων,  

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό των 62.745,00€ από τη 2η, 3η και 4η κατανομή ΣΑΤΑ 2016 ως έσοδο του Κ.Α. 

06.00.1311.01  του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016. 

 

Β. Κατανέμουμε από την παραπάνω χρηματοδότηση το ποσό 62.745,00€, στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων 

του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016:  

Κ.Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

02.30.6262.07 Ηλεκτρολογικές εργασίες για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 4.200,00 

02.30.6261.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ξύλινων κατασκευών 20.000,00 

02.30.7326.02 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κρεαταγοράς 4.800,00 

02.30.7412.01 Μελέτη υδατορεμάτων Δήμου Αγιάς 7.000,00 

02.25.62.6204 Αποκατάσταση αυλάκων άρδευσης Μαρμαρίνης  2.500,00 

02.70.6142.01 
Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δημοτικών Δασών Δήμου 

Αγιάς  

6.000,00 

02.25.7131.01 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων 

άρδευσης 

4.500,00 

02.30.6262.09 Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων ΔΕ Μελιβοίας  12.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 61.500,00 

 Υπόλοιπο προς κατανομή  1.245,00 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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