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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 18-6-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο:

Αποδοχή και κατανομή ποσού 53.800,00€ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Στην Αγιά, σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8040/14-6-2014
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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
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. Γιάνναρος Γεώργιος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος
6. Καψάλης Βασίλειος1
7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος
9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
2
12. Πατσάς Κυριάκος
13. Σιμούλης Θωμάς
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Στάθης Νικόλαος
16. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
18. Αργύρης Νικόλαος
19. Βαλάρης Γεώργιος
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Βόγιας Δημήτριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σμυρλής Βασίλειος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και
Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας
Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα
εξής: «5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση
των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,
καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. πρωτ. 10854/17-4-2014 απόφασή του
κατανέμει στον δήμο μας το ποσό των 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας.
Το συγκεκριμένο ποσό πρέπει με απόφαση μας να το αποδεχτούμε και να το
κατανείμουμε για κάλυψη συγκεκριμένων δράσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και:
- τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για το
έτος 2014, που ψηφίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 227/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-9Ν6) και
255/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
- την με αριθμ. πρωτ. 10854/17-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
εισηγούμαστε: την αποδοχή του συγκεκριμένου ποσού στον Κ.Α.Ε. 06.00.1211.01 με
τίτλο: «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (10854/17/4/2014-ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ)» και
την κατανομή του στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014:
Κ.Α.Ε.
02.30.6041.02

ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. Δίμηνης Απασχόλησης
(Πυροπροστασία)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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ΠΟΣΟ
25.500,00
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Κ.Α.Ε.
02.30.6054.02
02.30.6279.01

ΤΙΤΛΟΣ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. Δίμηνης Απασχόλησης
(Πυροπροστασία)

ΠΟΣΟ
9.600,00

Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δήμου Αγιάς με μηχανικά
μέσα (Πυροπροστασία)

18.700,00

ΣΥΝΟΛΟ

53.800,00

Η εγγραφή των ανωτέρω κωδικών αριθμών και των αντίστοιχων ποσών σ’ αυτούς θα
γίνει με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα συμπεριληφθεί σε επόμενη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»
κ. Μαρούδας Ρίζος είπε στην τοποθέτησή του: «Εδώ τα συζητάμε, όλοι συμφωνούμε
αλλά τέσσερα χρόνια η ίδια κατάσταση. Μιλάμε για ένα Δήμου που πιάνει από το
Μαυροβούνι μέχρι τον Κίσσαβο και μας δίνουν 53.000€ για πυροπροστασία, δρόμους,
αντιπυρικές ζώνες, ούτε τα πετρέλαια δηλαδή για να πας από τη μια πλευρά στην άλλη
για να καθαρίσεις.
Εμείς έτσι κι αλλιώς αφού κατανέμεται το ποσό σε δίμηνες συμβάσεις θα
καταψηφίσουμε. Είναι υποχρέωση του Κράτους και όχι των Δήμων να έχει άρτια
εξοπλισμένο Πυροσβεστικό Σώμα, άρτια εκπαιδευμένο κλπ. Μ’ αυτή την έννοια το
καταψηφίζουμε, αλλά επιτέλους πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει μια απόφαση
στο Υπουργείο ότι αυτά τα χρήματα που μας δίνονται για την δασοπυροπροστασία είναι
μια κοροϊδία».
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή
του: «Όσον αφορά την αποδοχή συμφωνώ, αλλά για την κατανομή δεν συμφωνώ.
Προτείνω αντί για τις δίμηνες συμβάσεις να προχωρήσουμε στον καθαρισμό των
αντιπυρικών ζωνών και το κυριότερο βάρος πρέπει να πέσει στην περιοχή του
Πολυδενδρίου, άσχετα αν ανήκει ή όχι στην δικαιοδοσία του Δήμου μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κου
Ιωάννη Σπανού,
- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- την με αριθμ. πρωτ. 10854/17-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών,
- τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου Αγιάς για
το έτος 2014, που ψηφίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 227/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-9Ν6)
και 255/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς και επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία Στερεάς Ελλάδας,
- την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ρίζου Μαρούδα και Γρηγόριου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Αποδέχεται το ποσό των 53.800,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 4

: 86-

Β. Κατανέμει το ανωτέρω ποσό ως εξής:
Κ.Α.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. Δίμηνης
02.30.6041.02
Απασχόλησης (Πυροπροστασία)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ο.Χ. Δίμηνης
02.30.6054.02
Απασχόλησης (Πυροπροστασία)
Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δήμου Αγιάς με
02.30.6279.01
μηχανικά μέσα (Πυροπροστασία)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
25.500,00
9.600,00
18.700,00
53.800,00

Γ. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εγγραφή των ανωτέρω
κωδικών αριθμών και των αντίστοιχων ποσών σ’ αυτούς. Η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού θα συμπεριληφθεί σε επόμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δ. Να αποσταλεί έγγραφη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα
συνταχθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
αναφορικά με τη μείωση της χρηματοδότησης και την ανεπάρκειά της για την
κάλυψη των δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Αγιάς, που περιλαμβάνει έκταση
800.000 στρεμμάτων εκ των οποίων το 80% αυτών στο δίκτυο NATURA.
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος
«Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα
περαιτέρω.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Γρηγόριος
Καλαγιάς για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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