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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 28/01/2019 ώρα 21:15. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.01.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 572 

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  

1/2019 
από το πρακτικό της 1ης/ 28.01.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των 

πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 28-01-2019, ώρα 17:00 (5:00 

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

πρωτοκόλλου 432/24-01-2019 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. Αναστασίου Ιωάννης1 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)2 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αργυρούλης Ιωάννης 24. Γιάνναρος Γεώργιος 

25. Ζιούλη Αναστασία 26. Καλαγιάς Γρηγόριος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση 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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος 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. 

 

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 

στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των 

πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 

 

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)  

 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, 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: Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των 

πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Με το ΦΕΚ 104/24/1/2019 τεύχος Β΄ καθοριστήκαν οι λεπτομέρειες λειτουργίας των τραπεζικών 

λογαριασμός κι ο ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην 

παράγραφο 10 του άρθρου 69Α  του ν.4270/2014. 

Σύμφωνα  με το άρθρο 1 παρ. 1 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να ανοίξουν λογαριασμό 

ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά 

υποβολής στην Ττ Ε μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευσης του παρόντος ΦΕΚ.  

Επίσης καθορίζονται λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την κίνηση και διαχείριση των ταμειακών 

διαθεσίμων. 

Έχοντας υπόψιν  λοιπόν τα παραπάνω εισηγούμαι να εξουσιοδοτήσουμε τον ταμία του Δήμου Γώγο Γρηγόρη 

του Γεωργίου με ΑΦΜ 111260236 κα Α Δ Τ ΑΙ184211 να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το 

ΦΕΚ για το άνοιγμα του λογαριασμού και για την κίνηση αυτού Επισυνάπτεται το εν λόγω ΦΕΚ». 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Επαναλαμβάνεται αυτό που έγινε στο δεύτερο μνημόνιο. Η Κυβέρνηση θα μαζέψει 

όλα τα λεφτά, θα παρουσιάσει ένα νούμερο στην Commission, η Commission θα μας δώσουν κάποια ψίχουλα 

για να περάσουν κάποια μέτρα. Ουσιαστικά τα χρήματα των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού θα παρουσιάζονται σαν 

αποθεματικά και το μεγάλο κεφάλαιο θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και εμείς θα τρέχουμε να μαζέψουμε 

λεφτά, θα τρέχουμε στα χωριά μας να καλύψουμε τις ανάγκες με ιδία μέσα και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 

να ερχόμαστε να διαμαρτυρόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω ως δημοτικό Συμβούλιο να το 

καταγγείλουμε, δεν χρειαζόμαστε καινούργιο Big Brother, ούτε κανένα ηλεκτρονικό μάτι να μας 

παρακολουθεί». 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

είπε στην τοποθέτησή του: «Θα πρέπει τα δημοτικά Συμβούλια να τηρήσουν πολιτική στάση που θα λέει όχι 

σ’ αυτή την απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμών και ταυτόχρονα να βγει απόφαση καταδίκης προς την 

Κυβέρνηση και το Κράτος γενικότερα που αντί να φροντίζει να καλύψει με χρηματοδοτήσεις τους Δήμους, 

προσπαθεί να βρει τρόπους για να πάρει πίσω ακόμα κι αυτά τα λίγα που δίνει. Εμείς θα καταψηφίσουμε». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 69Α  παράγραφο 10 του ν.4270/2014 (Α΄143), όπως προστέθηκε με την 

παρ. 24 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (Α΄129) και τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 24 

του Ν.4386/16 (Α΄ 83), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4549/18 (Α΄105): 

«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές 

διατάξεις», 

- την Απόφαση του Υπ. Οικ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (Β΄104): «Καθορισμός λειτουργίας 

τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 

υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  
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Α. Εγκρίνουμε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη 

μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Αγιάς σ’ αυτόν. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε τον ταμία του Δήμου Γώγο Γρηγόρη του Γεωργίου με ΑΦΜ 111260236 κα ΑΔΤ 

ΑΙ184211 να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το ΦΕΚ 104/24/1/2019 τεύχος Β΄ για το 

άνοιγμα του λογαριασμού και για την κίνηση αυτού. 

 

Μειοψήφησε ο Κασίδας Ιωάννης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφησε ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 

«Δώτιον Πεδίον», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2019. 
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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