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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 196/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 24-9-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 10ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.020,63€ στις σχολικές επιτροπές 
του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/20-9-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  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. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βόγιας Δημήτριος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Καψάλης Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ξαφάρας Χρήστος
14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης 22. Αργύρης Νικόλαος
23. Βαλάρης Γεώργιος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κουτσαντάς Βασίλειος 26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη διαμαρτυρίας  
με  θέμα  το  κλείσιμο  των  Δημοσιών  Υπηρεσιών  στο  Δήμο  Αγιάς  αλλά  και  την 
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,  
Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο  
Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  «Βιώσιμες  Δημόσιες  Προμήθειες». (Εισήγηση:  Αντώνης 
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: α) Δήμου Αγιάς,  
β) Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακής 
Ελληνικής  Θερμαλιστικής  Εταιρείας   -  Αν.  Ε.Θ.  Α.Ε. με  σκοπό  την  εκπόνηση  της 
μελέτης:  «Υδρογεωλογική  –  Γεωλογική  Μελέτη  Αναγνώρισης  του  Φυσικού  Πόρου  
Κόκκινου Νερού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’  
Φάση:  Γεωθερμική  Μελέτη  και  Μελέτη  Προστασίας».  (Εισήγηση:  Αντώνης  
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Μείωση τελών ύδρευσης. (Εισήγηση: Κυριάκος Πατσάς, επικεφαλής 
της παράταξης μείζονος μειοψηφίας).  Καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος με τη 
μορφή του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος της 
πλειοψηφίας κ. Μπελιάς Αντώνιος.

Πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  αποχώρησε  ο  ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα,  που εισηγούμενος το  10ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 10ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 34.020,63€ στις σχολικές επιτροπές 
του Δήμου Αγιάς.

«Με την υπ’ αριθμ. 33415/3-8-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα:  
«Κατανομή  ποσού  20.000.000,00 ευρώ  από τους  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους  2012,  σε  όλους  τους  Δήμους  της  Χώρας,  για  την  κάλυψη  λειτουργικών 
δαπανών» κατανέμεται στο Δήμο μας ποσό 34.020,63€ (Β’ δόση 2012).

Λαμβάνοντας  υπόψη:  την  υπ’  αριθμ.  33415/3-8-2012  απόφαση  του  Υπουργού 
Εσωτερικών και τις ανάγκες των σχολικών επιτροπών του Δήμου μας προτείνουμε: 

Α. την αποδοχή της παραπάνω πίστωσης, τελικού ποσού 33.969,60€, (Κ.Α. Εσόδων 
0614.01),  με  τίτλο  «λειτουργικές  δαπάνες  σχολείων»  προϋπολογισμού  Οικ.  Έτους  
2012).

Β. την κατανομή της πίστωσης στις σχολικές επιτροπές του δήμου μας, ως εξής:
1. Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης ποσό 20.000,00€.
2. Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 13.969,60€.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι βέβαιο πως το συγκεκριμένο ποσό δεν επαρκεί για  
την κάλυψη των δαπανών των Σχολικών μονάδων του Δήμου μας ούτε για ένα μήνα 
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λειτουργίας τους και θα ζητήσω από το Σώμα να εξασφαλίσει κάποιο ποσό από τον  
προϋπολογισμό ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε τα σχολεία μας ανοιχτά». 

 Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι εξής:
Ο  Δήμαρχος  κ.  Αντώνης  Γκουντάρας που  είπε:  «Ξέρουμε  όλοι  τη  δυσχερή 

οικονομική θέση που βρίσκεται ο Δήμος μας, θα προτείνω όμως και με σκοπό την όσο 
το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των σχολείων του Δήμου μας, να διατεθούν τα έσοδα  
που  θα  προκύψουν  από  την  εκμετάλλευσης  ενός  τμήματος  του  Δημοτικού  Δάσους  
Μεγαλοβρύσου που σύντομα θα δημοπρατηθεί στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου».

Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση»  κ.  Μαρούδας  Ρίζος που  δήλωσε  ότι:  «Αποδεχόμαστε  την 
χρηματοδότηση αλλά διαφωνούμε ως προς την πρόταση του Δημάρχου για την διάθεση 
δημοτικών  πόρων  δημοτικών  πόρων  για  τη  λειτουργία  των  σχολείων.  Το  Κράτος  
πρέπει  να  αναλάβει  εξ’  ολοκλήρου  τις  δαπάνες  λειτουργίας  των  Σχολείων  και  να  
χρηματοδοτήσει επαρκώς του Δήμους για τη λειτουργίας τους και όχι να περικόπτει  
χρηματοδοτήσεις μεταφέροντας ουσιαστικά τα βάρη στις πλάτες των δημοτών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση  του  δημοτικού 

συμβούλου  κου  Βασίλειου  Λέτσιου,  τις  τοποθετήσεις  του  Δημάρχου  κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα  και  του  κ.  Ρίζου  Μαρούδα  και  την  33415/3-8-2012  απόφαση  του 
Υπουργού Εσωτερικών».

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.  Αποδέχεται την  B’  κατανομή, έτους  2012, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, 
συνολικού ποσού 33.969,60€, που έχει προβλεφθεί ως έσοδο και είναι γραμμένο στον 
κ.α.0614.01,  με  τίτλο:  «Λειτουργικές  Δαπάνες  Σχολείων»,  του  δημοτικού  του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Β. Κατανέμει το τελικό ποσό στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγιάς, ως εξής:
1. στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ποσό 20.000,00€ και
2. στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ποσό 13.969,60€.

Γ. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού που θα προκύψει από την εκμετάλλευση ενός εκ των 
τριών  τμημάτων  του  Δημοτικού  Δάσους  Μεγαλοβρύσου  για  την  κάλυψη  των 
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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