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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 23-11-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 15
ο
:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Δήμου Αγιάς, έτους 

2015». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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 11744/19-11-2015 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 Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γιάνναρος Γεώργιος 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κασίδας Ιωάννης 

12. Κούκας Γεώργιος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος 
1
 17. Λέτσιος Βασίλειος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σουλιώτης Θεόδωρος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Μπάτσικας Βασίλειος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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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.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος 

(Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος 

(Αγιάς) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.  

 

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

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κ. Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και 

Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρος Ντελής, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτριος Παπακώστας και η μηχανικός του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα 

Ευμορφία Ντουλούλη. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών κ. 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 15
ο
:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Δήμου Αγιάς, έτους 

2015». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «Ηρακλείδης» Δήμου 

Αγιάς  κ. Χρήστος Σκαρκάλης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους 

Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα 

ιδρύματα.». 

 

Με την  παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του 

Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την 

επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή 

κληροδοσιών , καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται 

μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου 

Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 6/2015 (ΑΔΑ:  694ΜΟΚ6Τ-5ΦΙ) ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 την οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη 

έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

    

1. Ως προς τα έξοδα: 

Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Μείωση  

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1 80.8117 Λοιπά Έξοδα 3.502,00 23.835,12 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 3.502,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 6.002,00€. 
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2. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1. 1. 10.15.6041 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
1.430,00 10.219,20 

2. 2. 10.15.6232 Μισθώματα κτιρίων 1.720,00 5.440,00 

3. 3. 10.15.6054 Εργοδοτικές εισφ. Εκτάκτων υπαλλήλων 352,00 2.511,14 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 3.502,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 2.500,00€». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

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

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Η τοποθέτηση είναι κοινή και για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» 

και για την Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ». Και τα δύο υπάγονται στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών 

τις οποίες είναι υποχρεωμένο το Κράτος να παρέχει δωρεάν στους πολίτες. Ο τρόπος ο οποίος λειτουργούν 

αυτά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις είναι για μας απαράδεκτος, όχι ως προς την δομή τους ή ως 

προς τις δράσεις τους, αλλά γιατί η χρηματοδότησή τους από το Κράτος είναι σχεδόν μηδαμινή. Στηρίζονται 

από τον Δήμο ή τους ιδιώτες με ότι μπορούν να κάνουν, δηλαδή στο να βοηθήσουν και να δώσουν “ενέσεις”.  

Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν μπορούμε να συμβάλλουμε σ’ αυτή τη ληστρική πολιτική. Εάν ο 

«Ηρακλείδης» ή η «Καλυψώ» και το κάθε Νομικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση, είχαν την τύχη να 

χρηματοδοτούνται από το Κράτος για να καλύπτουν τις Κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν και να μην 

βασίζονται σε αντιλαϊκές και αντεργατικές σχέσεις εργασίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι σ’ όλες αυτές τις 

υπηρεσίες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας κυριαρχούν, όπως και η μαύρη εργασία, τότε τα πράγματα θα ήταν 

αλλιώς. Για εμάς είναι ένα πλαίσιο απαράδεκτο γι’ αυτό και καταψηφίζουμε και τους προϋπολογισμούς τους. 

Και επειδή πάντα ρωτάτε τι θα κάνουμε. Σας έφερα πριν το παράδειγμα του Δημάρχου Ικαρίας, του Δημάρχου 

Πάτρας. Ναι αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων να λειτουργείς όπως λειτουργείς, όμως δεν εγκαταλείπεις το 

κομμάτι της διεκδίκησης. Δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια να βγάλεις μπροστά τον κόσμο, να στριμώξεις την 

εξουσία. Εκεί υστερείτε ή δεν θέλετε. Λυπάμαι». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου «Ηρακλείδης» Δήμου 

Αγιάς  κου Χρήστου Σκαρκάλη, 

- τις διατάξεις του άρθρου 236 του Ν.3463/06, 

- την υπ’ αριθ. 6/2015 (ΑΔΑ:  694ΜΟΚ6Τ-5ΦΙ) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς», κ Ιωάννη Κασίδα, 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 
Α. Εγκρίνει την 1

η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτους 2015, όπως αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ 
αριθμ. 6/2015 (ΑΔΑ:  694ΜΟΚ6Τ-5ΦΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ και 

έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έξοδα: 

Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Μείωση  

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1 80.8117 Λοιπά Έξοδα 3.502,00 23.835,12 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 3.502,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 6.002,00€. 
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2. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

4. 1. 10.15.6041 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
1.430,00 10.219,20 

5. 2. 10.15.6232 Μισθώματα κτιρίων 1.720,00 5.440,00 

6. 3. 10.15.6054 
Εργοδοτικές εισφ. Εκτάκτων 

υπαλλήλων 
352,00 2.511,14 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 3.502,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 2.500,00€. 

 

Β. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06, για τις περαιτέρω ενέργειες.  

 

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 205/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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