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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 27-10-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο:

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 3.259,40€, από το Υπουργείο Εσωτερικών
για πληρωμή μισθωμάτων σχολικών επιτροπών.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 10820/23-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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 Ιωάννης1
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Βατζιάς Αντίγονος2
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία3
8. Καλαγιάς Γρηγόριος4
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος5
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αράπης Χρήστος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Σουλιώτης Θεόδωρος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
2
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
5
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
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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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 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 6ο:

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 3.259,40€, από το Υπουργείο Εσωτερικών
για πληρωμή μισθωμάτων σχολικών επιτροπών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με τις υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) και 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Γ) αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς που δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 636 Φ.Ε.Κ. 19/4/2011 τεύχος Β’ συστάθηκαν αντίστοιχα
οι παρακάτω σχολικές επιτροπές:
α) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς,
β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς.
Με την υπ’ αριθμ. 35799/13-10-2015 (ΑΔΑ:6Υ9Υ465ΦΘΕ-Κ1Ρ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 3.259,40€ για μισθώματα σχολείων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2015, ο
οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, εισηγούμαστε την αποδοχή του παραπάνω
ποσού στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0612 με τίτλο: «Μισθώματα σχολείων» και την κατανομή τους στον Κ.Α.
εξόδων 02.00.6718.01 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους με τίτλο: «Μισθώματα σχολείων».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια εκφράσαμε τις
αντιρρήσεις μας για τα ποσά που δίνονται και στις σχολικές επιτροπές και στη ΣΑΤΑ και σ’ όλα τα επίπεδα
χρηματοδότησης των Δήμων. Είχαμε μία πάγια τακτική να κάνουμε αποδοχή των χρημάτων, αυτή τη στιγμή
όμως τα πράγματα γίνονται όλο και πιο σκληρά. Δηλαδή ακόμα και το ζήτημα της καθαριότητας των
σχολείων, που μιλάμε για μικρά παιδιά που εκτίθενται σε κινδύνους, δεν αντιμετωπίζονται δραστικά πλέον.
Πιστεύουμε ότι η αποδοχή των χρημάτων σημαίνει και αποδοχή αυτών των πολιτικών. Αποδοχή αυτών των
κινδύνων και αυτής της προοπτικής. Θα αλλάξουμε τη στάση μας στο εξής, δεν είμαστε κατά, αλλά το
“παρών” που δηλώνουμε θέλει να δείξει ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει κι άλλες ευθύνες. Θα πρέπει να βγει
να καταγγείλει δημόσια, να κάνει και παραστάσεις για να διεκδικήσει. Σκεφθείτε είναι μικρά παιδιά. Μειώσεις
για την καθαριότητα των σχολειών σημαίνει η αποδοχή αυτών των χρημάτων, η αποδοχή αυτών των
πολιτικών. Γι’ αυτό το λόγο δηλώνουμε “παρών”».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν.1882/1190 όπως ισχύει,
- τις υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) και 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Γ) αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για το έτος 2015, που
ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 35799/13-10-2015 (ΑΔΑ:6Υ9Υ465ΦΘΕ-Κ1Ρ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Αποδέχεται στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0612 με τίτλο: «Μισθώματα σχολείων»: το ποσό των 3.259,40€,
που κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς με την υπ’ αριθμ. . 16636/14-5-2015 (AΔΑ:7ΖΔΧ465ΦΘΕ-ΡΧΝ)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, για την κάλυψη μισθωμάτων των σχολείων.
Β. Κατανέμει το παραπάνω ποσό στον Κ.Α. εξόδων 02.00.6718.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
με τίτλο: «Μισθώματα σχολείων».
Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Ψήφισαν “παρών”» και μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας
«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και κα Μαρούδα Λιαράτσικα Χαδίνα
(Νίνα), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

