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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.02.2016  

Αριθμ. πρωτ.: 1465 

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  

36/2016 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23.02.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10
ο
  :  Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1338/19.02.2016 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 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αράπης Χρήστος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και 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. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 10
ο
  :  Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

 «Με την υπ’ αριθ. 167/2014 (ΒΥΩΛΩ6Ι-1ΦΥ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυση 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 Ιε στοιχείο 3 του 

Ν.3463/2006 και του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι: «Η λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς θα καθορισθεί μέσα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο 

οποίος , μετά από σχέδιο που θα συντάξει η Επιτροπή Διαχείρισης και μετά από εισήγηση της Οικονομικής 

Επιτροπής, θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006: «οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 

εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας», οι δε σχετικές αποφάσεις 

«λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους», ενώ, 

σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο ια του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου «εισηγείται 

στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».  

 

Με την υπ’ αριθμ. 210/2014 (ΑΔΑ:ΩΓ06Ω6Ι-1ΔΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 

εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς στην 1
η
 τακτική συνεδρίασή της, 

κατά το έτος 2016, αποφάσισε με την υπαριθμ.2/2016 απόφασή της την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών 

κριτηρίων για την ένταξη των δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγιάς, την οποία κατέθεσε 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, που με τη σειρά της, αφού την ενέκρινε με την υπ’ αριθμ.24/2016 

απόφασή της, εισηγείται προς  το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 6 του 

Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς ως ακολούθως: 

 

Ένα (1) άτομο 4.500 ευρώ, Δύο (2) άτομα 5.500 ευρώ, Τρία (3) άτομα 6.500 ευρώ, Τέσσερα (4) άτομα 8.000 

ευρώ, Πέντε (5) άτομα και άνω 10.000 ευρώ,  

αντί των υπαρχόντων εισοδηματικών κριτηρίων: 

 

 Ένα (1) άτομο 5.000 ευρώ, Δύο (2) άτομα 6.000 ευρώ, Τρία (3) άτομα 8.000 ευρώ, Τέσσερα (4) άτομα 

10.000 ευρώ, Πέντε (5) άτομα και άνω 12.000 ευρώ. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων Κανονισμός ως έχει». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Τα ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι πολύ 
σοβαρά και είναι πολύ βασικό  να προσπαθήσουμε να μην είμαστε εκτεθειμένοι σ’ αυτά τα θέματα. Το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο κάνει μια τροποποίηση του Κανονισμού του, αλλά λείπει πάλι ένα βασικό στοιχείο. Ποιοι είναι οι 
προϋπολογισμένοι πόροι που έχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο; Μηδέν. Όπως πάντα μηδέν. Οι πόροι του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου βασίζονται κυρίως σε εθελοντική προσφορά. Την πρώτη φορά φτάσαμε στο σημείο να έχουμε περίπου 
160 αιτήσεις και να ενταχθούν 130. Τώρα με την πρόταση αυτή θα πεταχτεί περισσότερος κόσμος απ’ έξω. 
Καταλαβαίνουμε ότι στα πλαίσια διαχείρισης της κρίσης, που είναι ενταγμένος και ο Δήμος, θέλετε να εξυπηρετήσετε 
αυτές τις πολιτικές και για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε, στην ουσία πετάτε κόσμο απ’ έξω. Εφόσον λοιπόν με τα 
νέα εισοδηματικά κριτήρια, που προτείνονται με την τροποποίηση, χάνει το δικαίωμα ένταξης στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο κι άλλος κόσμος , εμείς θα καταψηφίσουμε». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου Χριστίνας Γιαννουλέα, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, εδάφ. ια του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθ. 167/2014 (ΑΔΑ: ΒΥΩΛΩ6Ι-1ΦΥ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης»,  

- την υπ’ αριθ. 210/2014 (ΑΔΑ: ΩΓ06Ω6Ι-1ΔΘ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

Ιωάννη Κασίδα (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  
 

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγιάς που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 210/2014 (ΑΔΑ: 

ΩΓ06Ω6Ι-1ΔΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, ως ακολούθως: 

Άρθρο 6 παρ.4 : «Ένα (1) άτομο 4.500 ευρώ, Δύο (2) άτομα 5.500 ευρώ, Τρία (3) άτομα 6.500 ευρώ, 
Τέσσερα (4) άτομα 8.000 ευρώ, Πέντε (5) άτομα και άνω 10.000 ευρώ».  
 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων Κανονισμός ως έχει. 
 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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