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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

45/2020

από το πρακτικό της 4ης/ 31.03.2020 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα :

Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.475,00€ από την 1η - 3η κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020.

Στην Αγιά, σήμερα Δευτέρα 31.03.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την από 27.03.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος2
9.
10.
Κατσιάβας Αστέριος
11.
12.
Καφετσιούλης Απόστολος
13.
14.
Μακροβασίλης Βασίλειος
15.
16.
Μπαρμπέρης Πέτρος
17.
18.
Μπελιάς Αντώνιος
19.
20.
Ολύμπιος Αθανάσιος
21.
22.
Σμυρλής Βασίλειος
23.
24.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25.
26.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
27.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας1
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Κρανιώτης Ευάγγελος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σκαρκάλης Χρήστος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
1
2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό 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
στην αποδοχή και κατανομή ποσού 62.475,00€ από την 1η - 3η κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020.
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
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.475,00€ από την 1η - 3η
κατανομή για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020, λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
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Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.475,00€ από την 1 - 3 κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 20250/27-03-2020 (ΑΔΑ:9ΒΚ246ΜΤΛ6-Φ05) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 62.475,00€ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους
2020 (1η έως 3η μηνιαία κατανομή).
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2020,
ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας καθώς και την υπ΄
αριθμ. 22/2020 απόφαση του ΔΣ περί Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς
οικονομικού έτους 2020 , εισηγούμαστε:
Α) την αποδοχή του ποσού των 62.475,00€ από την 1η – 3η μηνιαία κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020 ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1311.01, με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών
δήμων έτους 2020» του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.
Β) την κατανομή ποσού 62.475,00 από την 1η – 3η κατανομή για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
έτους 2020 ως εξής:
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Ποσό Κατανομής
Κ.Α.Ε.
Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρρων Δ.Ε. Μελιβοίας

1.

02.30.6279.05

2.

02.30.6142.04

3.

02.30.6142.07

4.

02.30.6261.01

Συντήρηση κτιριακών υποδομών ΔΕ Αγιάς

20.000,00

5.

02.30.6262.02

Σιδηρουργικές εργασίες

4.500,00

6.

02.30.6142.09

Υπηρεσίες υποστήριξης για την για τη χάραξη Στρατηγικής
σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs)

6.975,00

Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση
υποδομών
Σύνταξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών
κτιρίων

20.000,00
6.000,00
5.000,00

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: «Ναι στην αποδοχή της
χρηματοδότησης. Ως προς την κατανομή της προτείνουμε το μεγαλύτερο μέρος να δοθεί για μέσα
προστασίας των εργατών καθαριότητας ή/και εφόσον είναι δυνατό να ενισχυθεί το κέντρο υγείας
Αγιάς».
-

Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: «Θα
υπερψηφίσουμε την αποδοχή. Από την άλλη θα υπενθυμίσουμε στη δημοτική Αρχή ότι κάποια στιγμή
πρέπει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις. Πρέπει κάποια στιγμή ως δημοτικό
Συμβούλιο να πάψουμε να αρκούμαστε σ’ αυτές τις πενιχρές χρηματοδοτήσεις».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 20250/27-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΚ246ΜΤΛ6-Φ05) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα: «Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους
Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως
1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με κα τά πλειοψηφ ία
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό των 62.475,00€ από την 1η - 3η μηνιαία κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020, ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1311.01, με τίτλο «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών
δήμων έτους 2020» του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.
Β) Κατανέμουμε το ποσό των 62.475,00€ από την 1η - 3η μηνιαία κατανομή για έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες έτους 2020, ως εξής:
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Ποσό Κατανομής
Κ.Α.Ε.
Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρρων Δ.Ε. Μελιβοίας

1.

02.30.6279.05

2.

02.30.6142.04

3.

02.30.6142.07

4.

02.30.6261.01

Συντήρηση κτιριακών υποδομών ΔΕ Αγιάς

20.000,00

5.

02.30.6262.02

Σιδηρουργικές εργασίες

4.500,00

6.

02.30.6142.09

Υπηρεσίες υποστήριξης για την για τη χάραξη Στρατηγικής
σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs)

6.975,00

Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση
υποδομών
Σύνταξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών
κτιρίων

20.000,00
6.000,00
5.000,00

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» δήλωσαν: «Ναι ως προς την αποδοχή όχι
ως προς την κατανομή».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

