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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 7
ης

/ 23-7-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 6
ο
:  Αποδοχή και κατανομή ποσού 35.520,00€ από κατανομή ΣΑΤΑ 

Ιουνίου – Ιουλίου 2014.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9870/19-7-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

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. Αργύρης Νικόλαος
1
 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος 

10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος
2
 

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τσαγκάλης Αντώνιος
3
 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

Απόντες 

19. Βαλάρης Γεώργιος 20. Βόγιας Δημήτριος 

21. Καψάλης Βασίλειος 22. Κουτσαντάς Βασίλειος 

23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος 

25. Πατσάς Κυριάκος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2
 Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

3
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος, 

Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε 

ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 6
ο
:  Αποδοχή και κατανομή ποσού 35.520,00€ από κατανομή ΣΑΤΑ 

Ιουνίου – Ιουλίου 2014.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: 

 

«Με τις με υπ’ αριθ. πρωτ.: 22737/ 3-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥ1Ν-3ΘΗ) και 27929/11-7-2014 

(ΑΔΑ:7101Ν-ΧΧΞ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Κατανομή 

πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για 

κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)», κατανέμεται στο δήμο 

μας το ποσό των 35.520,00€ από πόρους της ΣΑΤΑ 2014 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 και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014, που ψηφίστηκαν με 

τις υπ’ αριθμ. 227/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-9Ν6) και υπ’ αριθμ. 255/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκαν με την 

υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

εισηγούμαστε να αποδεχθείτε με απόφασή σας το συγκεκριμένο ποσό στον Κ.Α. Εσόδων 

06.00.1311.01 με τίτλο: «ΣΑΤΑ 2014» και να το κατανείμετε στον Κ.Α. 

Εξόδων:02.30.7322.01 με τίτλο «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας (ΣΑΤΑ 2014)». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 

Συσπείρωση», κ. Ρίζος Μαρούδας, είπε στην τοποθέτησή του: «Επιτέλους πρέπει το 

Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει μια απόφαση στο Υπουργείο ότι δεν είναι χρήματα αυτά, 

δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι μ’ αυτή τη χρηματοδότηση. Κάποια στιγμή 

πρέπει οι Δήμοι να αντιδράσουν στη κοροϊδία αυτή. Μ΄ όλες αυτές τις περικοπές στις 

χρηματοδοτήσεις των Δήμων μεταφέρονται τα βάρη στους δημότες». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Νέοι 

Ορίζοντες», κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Θα καταψηφίσω την 
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Σελίδα 3 από 3 

εισήγηση, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν έργα μεγαλύτερης προτεραιότητας και σημασίας 

για την περιοχή μας, όπως είναι η αξιοποίηση της παλιάς αγοράς της Αγιάς, που 

μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρηματοδότηση ΣΑΤΑ». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 22737/ 3-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥ1Ν-3ΘΗ) και 27929/11-7-2014 

(ΑΔΑ:7101Ν-ΧΧΞ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,  

- τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για 

το έτος 2014, που ψηφίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 227/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-9Ν6) 

και 255/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - 

Στερεάς Ελλάδας,  

- την παρατήρηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος 

μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση», κου Ρίζου Μαρούδα,  

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου της σύμβουλος της δημοτικής 

παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Νέοι Ορίζοντες» κου Θωμά Σιμούλη, 

- την παρατήρηση του Δημάρχου κου Αντώνη Γκουντάρα, ότι: «Για το έργο 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 35.520,00€  από κατανομή ΣΑΤΑ 2014 ως έσοδο του 

Κ.Α. 06.00.1311.01 του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014. 
 

Β. Κατανέμει το ποσό των 35.520,00€  στον Κ.Α. Εξόδων:02.30.7322.01 του 

προϋπολογισμού, με τίτλο: «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας (ΣΑΤΑ 2014). 
 

Γ. Να δηλώσει με την παρούσα, ότι με το ποσό ΣΑΤΑ που κατανέμεται σήμερα στο 

Δήμο Αγιάς, αλλά και γενικότερα στους Δήμους της χώρας, δεν είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί ουσιαστικά κανένα έργο και καμία επενδυτική δραστηριότητα. 
 

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  

«Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα 

περαιτέρω. 
 

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος 

μειοψηφίας: «Νέοι Ορίζοντες» κ. Θωμάς Σιμούλης, για τους λόγους που αναφέρονται 

στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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