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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 32ο .- Διοργάνωση  ετήσιας  «Γιορτής  Κερασιού»  στην  Τ.Κ. 
Μεταξοχωρίου – διάθεση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης  137/2011

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του  Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη  Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος 22. Τσαγκάλης Αντώνιος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  αριθμ.64/2011  απόφασης  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  «Καθορισμός  δικαιώματος  και  περισσεύματος  βοσκής  έτους  2011» 
λόγω  αιτήσεων  κτηνοτρόφων  που  αιτούνται  την  άμεση  διάθεση  βοσκότοπου, 
ώστε  να  ταχτοποιήσουν  τις  δηλώσεις  τους  στο  ΟΣΔΕ  2011.  (εισηγητής  ο 
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)

2. «Αναβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αγιάς  σε  Πυροσβεστικό  Σταθμό» 
λόγω  ότι  άμεσα  πρέπει  να  γνωστοποιήσουμε  στους  υπεύθυνους  φορείς  τις 
επιπρόσθετες  ανάγκες  πυρασφάλειας  της  περιοχής  του  νέου  Δήμου  μας. 
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.

Επίσης  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  συζήτηση  ψηφίσματος  που  κατέθεσε  ο 
επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με: 

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ  
ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 
διάταξης  θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Λάμπρου Ευάγγελος 4. Μπαράκος Γεώργιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Ράντζος Νικόλαος

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
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Θέμα 32ο .- Διοργάνωση  ετήσιας  «Γιορτής  Κερασιού»  στην  Τ.Κ. 
Μεταξοχωρίου – διάθεση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης  137/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην 

Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, κα Γιαννουλέα Χριστίνα,  που έθεσε 
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:

Κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Οργανισμός του πρώην Δήμου Αγιάς διοργάνωνε σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς την καθιερωμένη ετήσια «Γιορτή Κερασιού» στο 
Μεταξοχώρι.

Η παραπάνω γιορτή προτείνεται να διοργανωθεί και φέτος το χρονικό διάστημα 
από 18 έως 19 Ιουνίου 2011.

Για την υλοποίηση της γιορτής πρόκειται να προκληθεί δαπάνη περίπου ποσού 
2.500 ευρώ και θα συμπεριλαμβάνεται το έντυπο υλικό, μικρός μπουφές. ηχητικά, 
κ.λ.π.. 
Α.-  Σύμφωνα µε το  άρθρο 273 του  ∆.Κ.Κ.  (Ν.  3463/2006)  η  παροχή υπηρεσιών 
(εργασίες)  εκτελείται  µε  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  28/80  μέχρι  την  έκδοση  του 
προβλεπόμενου από το άρθρο 209 του ∆.Κ.Κ. Προεδρικού διατάγματος.

Οι εργασίες (παροχή υπηρεσίας) θα εκτελεσθούν µε απ’ ευθείας ανάθεση κατόπιν 
έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 ως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του αρ. 20 του 
Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α /23.12.08),  εφόσον το συνολικό  ποσόν δεν  υπερβαίνει  το 
ύψος των 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. (Απόφαση Υπ. Οικον. 35130/739/2010). 

Με την εν λόγω απόφαση Δημάρχου εγκρίνονται και τα συντασσόμενα τεύχη.
Β.- Για την εκτέλεση των αναφερομένων προμηθειών ισχύουν τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα µε το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 οι προμήθειες των Δήμων 
διενεργούνται σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υ.Α. 11389/93) ως ισχύει.

β) Εφόσον το συνολικό ποσό της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ύψος των 15.000 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ΚΥΑ 27319/2002 ΥΠΕΣ & ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), 
αυτή διενεργείται µε απ’ ευθείας ανάθεση κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του 
Δημάρχου,  ως  προβλέπεται  στον ΕΚΠΟΤΑ (αρ.23)  µε την οποία εγκρίνονται  και 
τεχνικές προδιαγραφές (αρ. 4).
Γ.- Για την εκτέλεση των αναφεροµένων μισθώσεων ισχύει το άρθρο 199 (παρ. 2 &3) 
του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται ότι η 
μίσθωση κινητών πραγµάτων εκ µέρους των Δήμων, για χρονικό διάστηµα έως τριών 
το  πολύ  µηνών,  γίνεται  µε  απ’  ευθείας  συµφωνία  ύστερα  από  απόφαση  του 
Δημάρχου.

Για  την  αντιµετώπιση  της  δαπάνης,  έχει  συνταχθεί  προβλεπόµενη  Πρόταση 
Ανάληψης  Υποχρέωσης  ύψους  2.500  €,  η  οποία  εγκρίθηκε  από  τη  Δ/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε µε α/α 296 της 31/5/2011στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  113/2010  και  την  εγκύκλιο 
30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 113/10 στους Δήμους 
και τα δηµοτικά Ν.Π.∆.∆., που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. & το Υπ. 
Οικονοµικών.

Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Δήμου οικον. έτους 2011 και 
συγκεκριµένα την πίστωση του Κ.Α.02-00.6443 µε τίτλο  «Δαπάνες  δεξιώσεων & 
εθνικών  ή  τοπικών  εορτών»  όπου  προβλέπεται  συνολική  αρχική  πίστωση  ύψους 
35.000 €

Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν 3463/06 (∆ΚΚ), το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει  για  τη  διάθεση  πιστώσεων  για  την  πληρωμή  δαπανών  που  αφορούν 
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μεταξύ άλλων εθνικές  και  τοπικές  εορτές  ή άλλες εκδηλώσεις  που διοργανώνει  ο 
Δήμος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω με την παρούσα απόφασή μας προτείνεται:
1. Εγκρίνει την διοργάνωση «γιορτή κερασιού» στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου 
2. Εγκρίνει τις δαπάνες για τις εκδηλώσεις της «γιορτής κερασιού».
3. Ψηφίζει  πίστωση  ύψους  2.500  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.02-00.6443  του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δήμου για την πληρωμή των δαπανών.
4. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Στη  συνέχεια  τοποθετήθηκε  επί  του  θέματος  ο  επικεφαλής  της  παράταξης 
ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.  Μαρούδας Ρίζος, είπε στην 
τοποθέτησή του:
«Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεως προτείνω να συμπεριληφθεί και μία ημερίδα για το  
κεράσι».

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

 την εισήγηση της αντιδημάρχου
 το άρθρο 273 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)
 το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06
 το άρθρο 199 (παρ. 2 &3) του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.)
 το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν 3463/06 (∆ΚΚ)
 την αναφερόμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την διοργάνωση «γιορτή κερασιού» στην Τ.Κ. Μεταξοχωρίου από 18 
έως 19 Ιουνίου 2011.

2. Εγκρίνει δαπάνες για τις εκδηλώσεις της «γιορτής κερασιού» έως το ποσό των 
2.500 ευρώ.

3. Ψηφίζει πίστωση ύψους 2.500 € σε βάρος του Κ.Α.02-00.6443 με τίτλο «Δαπάνες 
δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. 

4. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 137/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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