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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο .-

Αποδοχή ποσού 67.298,90€ για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης 185/2011
Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη
Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σιμούλης Θωμάς
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με
τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, διότι η παραχώρηση του χώρου που αιτείται ο ανωτέρω αφορά τη
διεξαγωγή εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή 14/8/2011.
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο .-

Αποδοχή ποσού 67.298,90€ για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας

Αριθμός Απόφασης 185/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
«Από την κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μας
ανακοινώθηκε με το αριθμ.100580/8-7-2011 έγγραφο, ότι κατατέθηκε στο λογαριασμό
του Δήμου μας το ποσό 67.298,90€ με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»,
το οποίο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη
δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών όπως:
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Α) Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, Β) Καθαρισμό περιαστικών δασών, Γ)
Καθαρισμό και έλεγχο χωματερών και Δ) Λειτουργικά έξοδα (υπερωρίες μη μόνιμου
προσωπικού, καύσιμα κ.λ.π.).
Σύμφωνα με το ανωτέρω και με γνώμονα τις ανάγκες του Δήμου και κατόπιν
γνωμοδότησης του Συντονιστικού Οργάνου, προτείνω τη διάθεση του ανωτέρω ποσού,
για την κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας, όπως αναλύεται στον πίνακα που σας
έχει δοθεί με την εισήγηση της ημερησίας διάταξη, καθώς επίσης και την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Β.Δ. 17-5/15-6-59».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.
Μαρούδας Ρίζος στην τοποθέτηση του είπε τα εξής:
«Η πρότασή μας προς το δημοτικό συμβούλιο είναι: να απαιτήσουμε αύξηση του ποσού
της χρηματοδότησης διότι δεν είναι δυνατό να καλύψουμε και να προστατέψουμε το
Δήμο μας από τις πυρκαγιές με το ποσό που μας έχει κατανεμηθεί.
Πιστεύουμε ότι ως δημοτικό συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή μας, μπορούμε να
ζητήσουμε πραγματική χρηματοδότηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασία, ώστε
να μπορέσουμε να καλύψουμε πραγματικά τις περιοχές του διευρυμένου Δήμου μας από
τις πυρκαγιές».







Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,
την τοποθέτηση του κου Μαρούδα Ρίζου,
το υπαριθμ.100580/8-7-2011 έγγραφο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων,
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την
υπαριθ.2/2011 απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
επικυρώθηκε 7858/46119/17-5-2011 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Αποδέχεται το ποσό των 67.298,90€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Β. Κατανέμει το ποσό των 67.298,90€ για την κάλυψη των δράσεων που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Τίτλος
Ποσό σε €
Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών
20.000,00
Ασύρματος εξοπλισμός στα αυτοκίνητα της Πολιτικής Προστασίας του
2.000,00
Δήμου
Αμοιβή δίμηνων συμβάσεων
27.000,00
Συνδρομή προγράμματος ΕΣΕΠΑ (Έξοδα έκδοσης πινακίδων,
12.000,00
πετρέλαιο, ασφαλιστικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας , στολές εθελοντών ,
εκπαίδευση)
Internet κλιμακίου Καρίτσας
900,00
Internet κλιμακίου Ανατολής
900,00
Μέριμνα Διοικητική
900,00
Συντήρηση υδροστομίων Αγιάς
900,00
Συντήρηση υδροστομίων Μελιβοίας
900,00
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Συντήρηση υδροστομίων Λακέρειας
Συντήρηση υδροστομίων Ευρυμενών
Σύνολο κατανομής

900,00
898,00
67.298,00

Γ. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
Γ1. Μεταφέρει τις παρακάτω πιστώσεις στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού
προϋπολογισμού, ως εξής:
- Από τον Κ.Α 02.20.7336.04 με τίτλο «Εργασίες αποψίλωσης ρέματος Πουρί
(ΣΑΤΑ Πολιτική προστασία)» ποσό 22.900,00€
- Από τον Κ.Α 02.30.7336.02 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων (ΣΑΤΑ
Πολιτική Προστασία)» ποσό 24.398,00€.
- Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό 47.298,00€
Γ2. Μεταφέρει τις παρακάτω πιστώσεις από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού
προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί, ως εξής:
- Μεταφέρει ποσό 15.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α.02.35.6041.01 με τίτλο
«Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ.»
- Μεταφέρει ποσό 7.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α.02.35.6041.02 με τίτλο «Έξοδα
κίνησης υπαλλήλων ΟΧ.»
Μεταφέρει ποσό 5.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α.02.35.6054 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ.»
-

Μεταφέρει ποσό 2.000,00€ στο νέο ΚΑ35.6672.03 με τίτλο «Προμήθεια
ασύρματου εξοπλισμού στα Αυτοκίνητα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α. 02.35.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών INTERNET κλιμακίου Τ.Κ. Καρίτσας»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.7134.02 με τίτλο «Προμήθεια
υλικών INTERNET κλιμακίου Τ.Κ. Ανατολής»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές
τρίτων – Διοικητική μέριμνα»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6262.01 με τίτλο «Συντήρηση
υδροστομίων Αγιάς»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6262.02 με τίτλο «Συντήρηση
υδροστομίων Μελιβοίας»
Μεταφέρει ποσό 898,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6262.03 με τίτλο «Συντήρηση
υδροστομίων Ευρυμενών»
Μεταφέρει ποσό 900,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6262.04 με τίτλο «Συντήρηση
υδροστομίων Λακέρειας»
Μεταφέρει ποσό 12.000,00€ στο νέο Κ.Α.02.35.6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών
προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ΕΣΕΠΑ» ποσό 12.000,00€
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 47.298,00€.

Δ. Το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00€ της χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ Πολιτική
Προστασία) θα διατεθεί στον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.02.20.7336.01 με τίτλο
«Καθαρισμός Αντιπυρικών ζωνών Αγιάς»
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Ε. Ζητά την αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης
δασικών πυρκαγιών, ώστε να μπορέσει να καλύψει τις μεγάλες και δύσκολες περιοχές
των ορεινών όγκων Μαυροβουνίου και Κισσάβου που ανήκουν στα εδαφικά όρια του
Δήμου Αγιάς και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα δάση Καρίτσας, Μελιβοίας,
Σκλήθρου, Μεγαλοβρύσου, Ανατολής κλπ..
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

