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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Τρίτη 28/08/2018 ώρα 21:50. 

                

 

 

Ορθή Επανάληψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.08.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 6900 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

133/2018 
από το πρακτικό της 10

ης
/ 28.08.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα της 5
ης

, 

6
ης

, 7
ης

 και 8
ης

 κατανομής για την κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.08.2018, ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.), 

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

πρωτοκόλλου 6765/23.08.2018 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. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος 13. Ριζούλης Στέφανος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γιάνναρος Γεώργιος 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Σκαπέτης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

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 και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Υπηρεσιακός Παράγοντας 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. 

 

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 από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα της 5
ης

, 6
ης

, 

7
ης

 και 8
ης

 κατανομής για την κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων και πρέπει να συζητηθεί κατά 

προτεραιότητα, αφού αφορά στην εκτέλεση έργων του Δήμου μας. 

 

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)  

 

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου 

εμπορίου στη Θεοδώρα Μπατζή του Κων/νου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα της 5
ης

, 

6
ης

, 7
ης

 και 8
ης

 κατανομής για την κάλυψη έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε Δήμαρχος Αντώνη Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 44304 /27-8-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΛ465ΧΙ8-7ΜΜ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 83.300,00,00 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 

2018 - 5
η
, 6

η
, 7

η
 & 8

η
  Κατανομή έτους 2018. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2018, 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 211/2018 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/29-1-2018 (ΑΔΑ:6179ΟΡ10-Υ6Ο) 

απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία -), εισηγούμαστε την 

αποδοχή του παραπάνω ποσού  στον Κ.Α. Εσόδων 1311 με τίτλο: «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

έτους 2018 » και την κατανομή τους στους παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων  του δήμου Αγιάς 

Οικ. Έτους 2018: 

A/A K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 

1.  02.30.6261.07 Αποκαταστάσεις φθορών κτιριακών υποδομών  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

12.800,00 

2.  
02.30.6142.20 

Υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης ενεργειακών πιστοποιητικών 

δημοτικών ακινήτων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

1.830,00 

3.  

02.30.6142.02 

Τεχνική Βοήθεια - Υπηρεσίες συμβούλου Τ.Υ για την υποβολή & 

χρηματοδότηση στο .ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

20.200,00 

4.  
02.30.6142.11 

Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων 

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

2.500,00 

5.  
02.30.6142.08 

Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας οικισμών  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

2.600,00 

6.  
02.30.6142.10 

Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων-ωρίμανσης 

πράξεων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

4.340,00 

7.  
02.30.6262.14 

Αποκαταστάσεις ραμπών ΔΕ Αγιάς   

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

24.800,00 

8.  
02.30.6262.15 

Αποκαταστάσεις ραμπών ΔΕ Λακέρειας    

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

5.000,00 

9.  
02.30.6142.22 

Υπηρεσίες υποστήριξης πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού 

ρυμοτομικών σχεδίων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

3.000,00 

10.  
02.30.6262.07 

Συντήρηση εξοπλισμού ΚΧ  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

740,00 

11.  
02.30.6142.21 

Εργασίες υποστήριξης γραφιστικού υλικού  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

1.080,00 

12.  
02.30.6673.03 

Προμήθεια καμερών για την παρακολούθηση του κειμηλιοφυλακείου 

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

410,00 

13.  
02.30.6262 

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποδομών Δήμου  (Έργα 

και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 83.300,00 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» είπε 

στην τοποθέτησή του: «Ναι στην αποδοχή της χρηματοδότης όχι στον τρόπο κατανομή της». 
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Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: «Σίγουρα θα αποδεχθούμε τη χρηματοδότηση. Σκεφτείτε όμως 

γιατί ΣΑΤΑ και ΚΑΠ μιλάμε. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις έφτασαν εδώ και δεν μπορούν να καλύψουν τις λαϊκές 

ανάγκες,  γιατί και τα δημοτικά Συμβούλια και οι πλειοψηφίες τους έχουν συγκαταβατική στάση αποδοχής των 

συνεχόμενων αποδοχών και δεν δείχνουν αγωνιστικό πρόσωπο απένταντί τους. Αποδεχόμαστε την 

χρηματοδότηση, καταδικάζουμε όμως τις πολιτικές ψίχουλων».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 20420/16-5-2018 (ΑΔΑ:6ΝΑΑ465ΧΘ7-427) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, 

με θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, στους Δήμους της 

Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η -2η -3η 

και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018», 

- 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, 

- τις υπ’ αριθμ. 39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η), 78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ), 101/2018 

(ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩ6Ι-ΗΦΜ) και 132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ) αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό των 83.300,00€ από την 5

η
, 6

η
, 7

η
 και 7

η
 κατανομή κάλυψης έργων & 

επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2018, ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1311.01, με τίτλο «ΣΑΤΑ 2018» του 

προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018. 

 

Β. Κατανέμουμε το ποσό των 83.300,00€ από την 5
η
, 6

η
, 7

η
 και 7

η
 κατανομή κάλυψης έργων & 

επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2018, στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού 

Έτους 2018:  

A/A K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟ 

1.  02.30.6261.07 Αποκαταστάσεις φθορών κτιριακών υποδομών  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

12.800,00 

2.  
02.30.6142.20 

Υπηρεσίες υποστήριξης σύνταξης ενεργειακών πιστοποιητικών 

δημοτικών ακινήτων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

1.830,00 

3.  

02.30.6142.02 

Τεχνική Βοήθεια -Υπηρεσίες συμβούλου Τ.Υ για την υποβολή & 

χρηματοδότηση στο .ΕΠ. «Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική 

Μεταρρύθμιση» (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

20.200,00 

4.  
02.30.6142.11 

Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων 

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

2.500,00 

5.  
02.30.6142.08 

Υπηρεσίες υποστήριξης ονοματοθεσίας οικισμών  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

2.600,00 

6.  
02.30.6142.10 

Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών αδειοδοτήσεων-ωρίμανσης 

πράξεων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 2018) 

4.340,00 

7.  
02.30.6262.14 

Αποκαταστάσεις ραμπών ΔΕ Αγιάς  

 (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

24.800,00 
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8.  
02.30.6262.15 

Αποκαταστάσεις ραμπών ΔΕ Λακέρειας    

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

5.000,00 

9.  
02.30.6142.22 

Υπηρεσίες υποστήριξης πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού 

ρυμοτομικών σχεδίων (Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 

3.000,00 

10.  
02.30.6262.07 

Συντήρηση εξοπλισμού ΚΧ  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

740,00 

11.  
02.30.6142.21 

Εργασίες υποστήριξης γραφιστικού υλικού  

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

1.080,00 

12.  
02.30.6673.03 

Προμήθεια καμερών για την παρακολούθηση του κειμηλιοφυλακείου 

(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

410,00 

13.  
02.30.6262 

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων υποδομών Δήμου  (Έργα 

και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 

4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 83.300,00 

 

Υπερψήφισαν την αποδοχή της χρηματοδότησης, αλλά καταψήφισαν την κατανομή της, οι: Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου και Αθανάσιος Ολύμπιος, παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι 

της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Υπερψήφισε την αποδοχή της χρηματοδότησης, αλλά καταψήφισε την κατανομή της ο Ιωάννης Κασίδας, 

επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους 

που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2018. 
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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