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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

172/2017 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 24.10.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 4
ο
 ΕΗΔ: 

 

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 83.300,00€, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την 3
η
 - 4

η 
-
 
5

η
 και 6

η
 κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 24.10.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 10631/20.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Κασίδας Ιωάννης
1
 

10. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος
2
 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  22. Καλαγιάς Γρηγόριος  

23. Λέτσιος Βασίλειος 24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

25. Μασούρας Γεώργιος 26. Σκαρκάλης Χρήστος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Νικόλαος 

Κοσμάς (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

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, αφού 

αφορά στην υλοποίηση έργων από την 3
η
 - 4

η 
-
 
5

η
 και 6

η
 κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

 

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 αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 83.300,00€, 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την 3η - 4η - 5η και 6η κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την εκτέλεση των έργων που 
καλύπτονται από την παραπάνω χρηματοδότηση. 
  
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  
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Θέμα 4
ο
 ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 83.300,00€, από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για την 3
η
 - 4

η 
-
 
5

η
 και 6

η
 κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 34898/19-10-2017 (ΑΔΑ:7Η9Σ465ΧΘ7-Π7Π) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με 
θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, 
για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 3η -4η -5η και 6η 
μηνιαία κατανομή έτους 2017», κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 83.300,00€ για 3η , 4η ,  5η 
και 6η κατανομή κάλυψης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων  έτους 2017. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 
2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 
εισηγούμαστε την αποδοχή του παραπάνω ποσού  στον Κ.Α. Εσόδων 1311.01 με τίτλο: «ΣΑΤΑ 2017» και 
την κατανομή τους στους παρακάτω ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων  του δήμου Αγιάς Οικ. Έτους 2017: 

A/A K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

1.  02.30.6262.01 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ2017) 2.760,00 

2.  02.30.6262.02 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ευρυμενών  (ΣΑΤΑ2017) 2.000,00 

3.  02.30.6262.03 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ2017) 850,00 

4.  02.30.6142.25 Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικού αντικειμένου (ΣΑΤΑ17) 2.370,00 

5.  02.30.6142.26 Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΣΑΤΑ17) 4.460,00 

6.  02.30.6261.04 Υδραυλικές εργασίες δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ17) 4.000,00 

7.  02.30.6261.05 Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ17) 6.000,00 

8.  02.30.6662.02 Προμήθεια σκυροδέματος (ΣΑΤΑ2017) 4.500,00 

9.  02.30.6662.05 Προμήθεια ασφαλτομίγματος από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 17 5.960,00 

10.  02.30.7336.01 Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων (ΣΑΤΑ17) 5.900,00 

11.  02.30.6662.06 Επισκευές λιθοδομών (ΣΑΤΑ17) 5.000,00 

12.  02.30.6142.19 Υπηρεσίες λήψης στοιχείων /διενέργειας δοκιμών έργων (ΣΑΤΑ17) 3.000,00 

13.  02.30.6142.15 
Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών έγκρισης πολεοδομικού 

σχεδιασμού (ΣΑΤΑ2017) 
2.000,00 

14.  02.25.7131.02 Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης (ΣΑΤΑ 2017) 10.000,00 

15.  02.25.7131.03 Προμήθεια αρδευτικών αγωγών (5000ΣΑΤΑ17 +10000 Ε.Δ.) 5.000,00 

16.  02.30.6262.08 Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ17) 19.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 83.300,00 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του, 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 με υπ’ αριθ. πρωτ.: 34898/19-10-2017 (ΑΔΑ: 7Η9Σ465ΧΘ7-Π7Π) απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και 

επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 3η -4η -5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2017»,  

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-

3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 

και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2017 και στη συνέχεια 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,  

- τις υπ’ αριθμ.25/2017 (ΑΔΑ: Ω0Ρ1Ω6Ι-ΨΧΟ), 36/2017 (ΑΔΑ: ΨΡ27Ω6Ι-53Θ), 54/2017 

(ΑΔΑ: 78Ζ0Ω6Ι-ΣΝΘ), 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ), 89/2017 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΔΩ6Ι-ΑΕΧ) 

92/2017 (ΑΔΑ: Ω6Λ5Ω6Ι-ΖΑΣ), 125/2017 (ΑΔΑ: 6Θ4ΑΩ6Ι-2ΑΝ), 146/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΟΔΩ6Ι-

ΖΕΥ), 166/2017 (ΑΔΑ: ΩΡ3ΕΩ6Ι-ΘΦΛ) και 190/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΗ5Ω6Ι-8ΞΖ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για 

το οικονομικό έτος 2017, 

- τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

και μετά από συζήτηση 

 
Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών  

και με ψήφους 14 υπέρ και 4 κατά) 

 
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό των 83.300,00€ από τη 3

η
 , 4

η
 , 5

η
 και 6

η
 κατανομή κάλυψης έργων & 

επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2017, ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1311.01, με τίτλο «ΣΑΤΑ 2017» του 

προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017. 

 

Β. Κατανέμουμε το ποσό των 83.300,00€ από τη 3
η
 , 4

η
 , 5

η
 και 6

η
 κατανομή κάλυψης έργων & 

επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2017, στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού 

Έτους 2017:  

A/A K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

17.  02.30.6262.01 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ2017) 2.760,00 

18.  02.30.6262.02 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Ευρυμενών  (ΣΑΤΑ2017) 2.000,00 

19.  02.30.6262.03 Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μελιβοίας (ΣΑΤΑ2017) 850,00 

20.  02.30.6142.25 Συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβαλλοντικού αντικειμένου (ΣΑΤΑ17) 2.370,00 

21.  02.30.6142.26 Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΣΑΤΑ17) 4.460,00 

22.  02.30.6261.04 Υδραυλικές εργασίες δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ17) 4.000,00 

23.  02.30.6261.05 Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ17) 6.000,00 

24.  02.30.6662.02 Προμήθεια σκυροδέματος (ΣΑΤΑ2017) 4.500,00 

25.  02.30.6662.05 Προμήθεια ασφαλτομίγματος από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 17 5.960,00 

26.  02.30.7336.01 Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων (ΣΑΤΑ17) 5.900,00 

27.  02.30.6662.06 Επισκευές λιθοδομών (ΣΑΤΑ17) 5.000,00 
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A/A K.A. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

28.  02.30.6142.19 Υπηρεσίες λήψης στοιχείων /διενέργειας δοκιμών έργων (ΣΑΤΑ17) 3.000,00 

29.  02.30.6142.15 
Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών έγκρισης πολεοδομικού 

σχεδιασμού (ΣΑΤΑ2017) 
2.000,00 

30.  02.25.7131.02 Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης (ΣΑΤΑ 2017) 10.000,00 

31.  02.25.7131.03 Προμήθεια αρδευτικών αγωγών (5000ΣΑΤΑ17 +10000 Ε.Δ.) 5.000,00 

32.  02.30.6262.08 Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ17) 19.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 83.300,00 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και κοινοποιηθεί στα Τμήματα Οικονομικών και 

Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Υπερψήφισαν ως προς την κατανομή, αλλά καταψήφισαν ως προς την κατανομή της χρηματοδότησης και 

μειοψήφισαν οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

Αντίγονος Βατζιάς, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Αθανάσιος Ολύμπιος και Αντώνιος Σκαπέτης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  

ΑΔΑ: 6ΟΗΜΩ6Ι-Ξ0Λ
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