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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Αγιά, 31-1-2022 

Αριθμ. πρωτ.: 804 

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

1/2022 
από το πρακτικό της 1ης/26.01.2022 δια περιφοράς συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα: Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 26.01.2022, ώρα 15:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 396/17.01.2022 (ημερομηνία 

γνωστοποίησης 17.01.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς 

διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι έξι ( 26 ) μελών ήταν:  

 

  Παρόντες 

1. Ιωάννης Αργυρούλης, Πρόεδρος 
2. Καφανέλης Κυριάκος, Εκπρόσωπος Αθλητικού 

Ομίλου «Δωτιέας» 

3. Συρακούλης Κλεάνθης, Εκπρόσωπος Αθλητικού 

Ομίλου «Χείμαρρος Μαρμαρίνης» 

4. Τόλιος Απόστολος, Εκπρόσωπος Αθλητικού 

Ομίλου «Φιλοκτήτης» Μελιβοίας 

5. Οικονόμου Φωτεινή, Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού 

Σχολείο Αγιάς 

6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Κυνηγετικού 

Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων 

7. Λουκανίκας Νεκτάριος, Εκπρόσωπος 

Πολιτιστικού Συλλόγου «Όμηρος» 

8. Βαλάρης Βασίλειος, Εκπρόσωπος Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς 

9. Τσιάρα Ανδρομάχη, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου 

10. Τσακνάκη Ευδοξία, Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Τριτέκνων Ν. Λάρισας 

11. Γιαννακού Μαρία, Εκπρόσωπος Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Βελίκας «Μελίβοια» 

12. Ευθυμία Ζιάκα, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού 

Συλλόγου Βελίκας «Φιλοκτήτης» 

13. Μαγαζιώτη Λεμονιά, Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Γυναικών Ποταμιάς 

14. Μανίκας Ευάγγελος, Εκπρόσωπος Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ποταμιάς – Σκήτης 
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Απόντες 

15. Μουκούλη Βασιλική, Εκπρόσωπος 

Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης 

16. Κων/νος Ζέϊκος Εκπρόσωπος Γυμναστικού 

Συλλόγου «Ερμής» 

17. Βουνάτσου Στέλλα, Εκπρόσωπο Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου 

18. Κίτσιος Ηλίας, Εκπρόσωπος οικισμού 

Αλεξανδρινής 

19. Παπαϊωάννου Σταματία, Εκπρόσωπος 

Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοπύργου 

20. Τσιαμπαλής Χρήστος, Εκπρόσωπος 

Εξωραϊστικός Σύλλογος Πλατιάς Άμμου 

21. Χατζή Βαΐτσα, Εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών 

Αγιάς 

22. Ουλής Ιωάννης, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού 

Συλλόγου Ανατολιτών 

23. Χατζούλης Μιλτιάδης, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού 

Συλλόγου Μεγαλοβρύσου 

24. Ηλιάδης Δημήτριος, Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Καταστημαρχών Παραλίας Ν. Λάρισας 

25. Βαρτάλας Γεώργιος, Εκπρόσωπος Επιστημονικής 

Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 

Τ.Ε. / Νομαρχιακό Τμήμα Λάρισας 

26. Γρουσόπουλος Χρήστος, Εκπρόσωπος 

Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας 

 

Επίσης από τη δήλωση παρουσίας των δημοτών που μετέχουν στην Επιτροπή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο οκτώ ( 8 ) ήταν: 

Απόντες 

1. Αρχοντής Αχιλλέας του Ευθυμίου 2. Πλατσά Αντωνία του Σωτηρίου, δημότης 

3. Γιανναρός Τριαντάφυλλος του Αλεξίου 4. Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου 

5. Μακροβασίλης Σπυρίδων του Βασιλείου 6. Πολυμέρου Φανή του Βασιλείου, δημότης 

7. Ρήγας Νικόλαος του Θεοδώρου, δημότης 8. Χατζούλης Θεόδωρος του Σπυρίδωνα 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας και οι Αντιδήμαρχοι Νικόλαος 

Ντάγκας, Κρανιώτης Ευάγγελος, Τσιώνης Αστέριος, Γιάνναρος Γεώργιος και Σκαρκάλης Χρήστος. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: ο Ιωάννης Αγγελάκας (επικεφαλής) και ο Ιωάννης Αναστασίου δημοτικού 

Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή». 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχε η Εκπρόσωπος της Κοινότητας Μαρμαρίνης Νάστου Ευαγγελία.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο δημοτικός Ταμίας Γώγος Γρηγόριος. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 
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Θέμα : Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

Για το θέμα έχει σταλεί εισήγηση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ως εξής: 

 

«Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης 

του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό 

συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την 

επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι 

οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..   

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική 

διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον 

πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 

του ν. 4172/2013 (Α' 167). (παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του 

Ν.4555/18). 

 

Στο email που λάβατε επισυνάφθηκε σχέδιο του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έργων για το 

2022. 

 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης Αγιάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας!  

 

Δυστυχώς η πανδημία, αποτέλεσε εμπόδιο στην  "δια ζώσης"  σύγκληση της Επιτροπής!  

 

Επιφυλάσσομαι πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα γνωριστούμε κι από κοντά συνεδριάζοντας και 

συζητώντας, μια ευρύτερη γκάμα θεμάτων, μια ευρύτερη θεματολογία, ούτως ώστε η Επιτροπή μας να 

αποτελέσει μια δεξαμενή ιδεών, με άμεσους αποδέκτες το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, υπηρεσιακούς 

παράγοντες κλπ.  

 

Σας ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά όλοι σας, και καλή αντάμωση!» 

 

Ακολούθως το λόγο πήρε ο δημοτικός Ταμίας Γρηγόριος Γώγος που ανέλυσε το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις , συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Μανίκας Ευάγγελος, Εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς – Σκήτης είπε στην τοποθέτησή 

του: «Δεν θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2022 έχει αναπτυξιακό όραμα αντάξιο του τόπου μας. Θα 

ήθελα να διαβουλευόμαστε αναλυτικά τα έργα του Δήμου κι όχι να μας εισηγείστε τους τίτλους έργων. Επίσης 

η ένταξη των έργων θα πρέπει να γίνεται κι αυτή με διαβούλευση κι όχι απλά με την αναφορά των τίτλων που 

εμείς θα λέμε ένα ναι ή όχι. Σας ευχαριστώ».  

 

Ο Συρακούλης Κλεάνθης, Εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Χείμαρρος Μαρμαρίνης» είπε στην τοποθέτησή 

του: «Θα ψηφίσω «Λευκό» διότι, παρά το γεγονός της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, η δυνατότητα να 

αποδικωποιήσω τα «κορακίστικα» του προϋπολογισμού είναι αδύνατη. Με κάποια προσπάθεια θα 

μπορούσαμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα, αλλά ο νόμος δικαίως ή αδίκως δεν μας δίνει το περιθώριο 

ουσιαστικής συμμετοχής στο κομμάτι αυτό του προϋπολογισμού. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι που παρατηρώ 

την τελευταία 10ετία σε άλλες Χώρες, όπως η Πολωνία,  όπου δουλεύουν αρκετά το κομμάτι του συνολικού 

budgeting, δηλαδή ένα μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου διατίθενται μέσα από διαδικασίες που βαστάνε 

καιρό. Είναι κάτι που εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο Δήμος Αγιάς ότι προϋπολογισμό και να 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-79-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-76-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-78-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
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έχει, στις τρέχουσες περιόδους και με τις ανάγκες που υπάρχουν, θα είμαστε μονίμως μέσα δηλαδή στον συν -  

πλην 1% του προϋπολογισμού η διαφορά θα είναι ελάχιστη. Γιατί δεν δοκιμάζουμε και να διαθέτουμε ένα 

μικρό τμήμα του προϋπολογισμού με διαβούλευση από τους δημότες. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε 

τρόπους. Το θέτω ως τροφή για σκέψη, κυρίως για το δημοτικό συμβούλιο, διότι αυτό καλώς ή κακώς αυτό 

αποφασίζει, ως μια ιδέα μήπως και συμμετέχουμε πιο ζωηρά. Σας ευχαριστώ». 

 

 

Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης μετά από συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη:  
- την υπ’ αριθμ. 144/2020 (ΑΔΑ: Ω8ΤΦΩ6Ι-73Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγιάς», 

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- την ανάλυση του προσχεδίου του προϋπολογισμού από το δημοτικό Ταμία Γρηγόριο Γώγο, 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και του Αγγελάκα Ιωάννη (επικεφαλής «Αγιά 2019 

Νένα Εποχή»), 

- τις παρατηρήσεις των κ.κ. Μανίκα Ευάγγελου και Συρακούλη Κλεάνθη, 

- το προσχέδιο του προϋπολογισμού 

 

Διατυπώνουμε απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A98%CE%A4%CE%A6%CE%A96%CE%99-73%CE%95

