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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την
επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015.

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, 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 16901/18-12-2014 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, 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 Προεδρεύων 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. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
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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), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. 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:
Θέμα 1ο:

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την
επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων
γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την
υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει
χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.
Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).
Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:
"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων
και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την
οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που
στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο
της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό
Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του
προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός
μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας. 4. Σε περίπτωση
χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το
αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."
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Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθμ.48/2014 (ΑΔΑ: 65ΚΣΟΚ6Σ-2Σ2) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς με την
οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για το οικονομικό έτους 2015
και σας καλούμε να ψηφίσετε σχετικά με την έγκρισή του».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν έκανα τυχαία την ερώτηση για τον κωδικό
02.211 που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Απ’ ότι είχαμε ακούσει και στην συζήτηση
που έγινε στην αρχή της συνεδρίασης για τα κατά τόπους προβλήματα, η μόνιμη απάντηση είναι ότι
"αυτά μπορεί ο Δήμος αυτά κάνει". Το ζήτημα τελικά απ’ ότι φαίνεται είναι ότι μπορεί ο Δήμος και τι
κάνει ο Δήμος έχει σχέση με ιεραρχήσεις και προτεραιότητες, έχει σχέση με κατευθύνσεις και όχι
αντικειμενικά μόνο με το τι μπορεί. Παράδειγμα. η «Καλυψώ» τί είναι; Είναι μια απαράδεκτη
υπόσταση. Είναι εταιρία με την οποία επιχειρηματοποιείται η δραστηριότητα στις κοινωνικές δομές και
στον πολιτισμό. Ζητήματα για τα οποία και βάση του Αστικού Συντάγματος που υπάρχει στην Ελλάδα
σήμερα, είναι υπόχρεο το Κράτος να παρέχει στο λαό, ο κάθε Δήμος αναλαμβάνει να θάψει τέτοια
λαϊκά δικαιώματα και στην ουσία βάζει τον κόσμο να ξαναπληρώσει για πράγματα που έχει πληρώσει
με τη φορολογία εισοδήματος, με τους άμεσους και τους έμμεσους φόρους. Οι 201.000€ που βγάζετε
σαν πρόβλεψη για την αύξηση του κεφαλαίου, για την κατάθεση μετρητών ουσιαστικά από τον Δήμο
Αγιάς στην «Καλυψώ», στην ουσία δείχνει, μια κατεύθυνσή σας συγκεκριμένη, μια επιλογή σας, να
βάλετε νέους φόρους, νέα δημοτικά τέλη στον κόσμο γιατί πως αλλιώς θα καλύψετε, αν ισχύει αυτό
που λέτε ότι "δεν μπορούμε να κάνουμε καθαριότητα και να μαζέψουμε τα πλατανόφυλλα"; Απλά
πραγματάκια.
Στον συγκεκριμένο προϋπολογισμό της "Καλυψούς", όπως και γενικότερα σ’ όλες τις δημοτικές
μονάδες, αυτό που κυριαρχεί στις δαπάνες για τα έξοδα προσωπικού είναι οι λεγόμενες ελαστικές
σχέσεις εργασίας. Δείτε λιγάκι στον προϋπολογισμό, εκεί είναι, τρίωρες και τετράωρες εργασίες,
δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις. Αυτές τις πολιτικές προωθείτε και το κάνετε αυτό συνειδητά. Τα ‘χετε
ακούσει αυτά τα ζητήματα πάμπολλες φορές, δεν μπορείτε απλά να λέτε "δεν μπορούμε". Το ζήτημα
είναι τι κάνετε. Απ’ τον προηγούμενο μήνα για παράδειγμα είχαμε κουβεντιάσει το θέμα του
κοινωνικού παντοπωλείου και ενώ είχαμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση, ήταν Παρασκευή και είπα
Τρίτη πρωί το δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο να πάει μ’ όλους τους φορείς της περιοχής στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις, πέρασε ενάμισος μήνας και ακόμα δεν
ξέρετε ν’ απαντήσετε τι έγινε μ’ αυτό το ραντεβού. Να πια είναι η στάση σας για το ζήτημα των
διεκδικήσεων απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση. Ουσιαστικά είστε μηχανάκια διεκπεραίωσης της
Κυβερνητικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογικά λοιπόν δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτές
τις πολιτικές. Ούτε την παραπέρα φορολόγηση του κόσμου, ούτε αυτές τις σχέσεις εργασίας. Είμαστε
εναντίον.
Αυτό που ζητάω βέβαια είναι το δημοτικό Συμβούλιο σαν πολιτικό όργανο της περιοχής εκλεγμένο από
το λαό να έχει σύσσωμο μια διεκδικητική στάση».
Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Η θέση της παράταξη μας, όπως διατυπώθηκε και
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, είναι ότι καταψηφίζουμε τον
προϋπολογισμό εκτός των κωδικών για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” καθώς και ότι έχει σχέση
με τακτική μισθοδοσία».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006,
- τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)
- την υπ’ αριθμ. 48/2014 (ΑΔΑ: 65ΚΣΟΚ6Σ-2Σ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
της Επιχείρησης, για το οικονομικό έτος 2014,
- τις τοποθετήσεις των κ.κ. Κασίδα Ιωάννη και Βατζιά Αντίγονου,
- την αρνητική ψήφο όλων των δημοτικών Συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός καταρτίστηκε και ψηφίσθηκε,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2014 (ΑΔΑ: 65ΚΣΟΚ6Σ-2Σ2) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης και όπως αυτός εμφανίζεται με λεπτομέρεια στο
συνημμένο κείμενο αυτής και ανακεφαλαιώνεται στους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ποσά €

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

0,00

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

0,00
0,00

72.500,00
72.500,00

4

Άλλα τακτικά έσοδα

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

13

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

21

Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

0,00

33

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

41

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

378.471,12
0,00
378.471,12
0,00
209.931,93
209.931,93

0,00
63.064,95
63.064,95
Σύνολα

723.968,00
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές Δανείων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έκτακτα έξοδα
Λοιπά έξοδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών
Δαπάνες διενέργειας προμηθειών
Δαπάνες για τρίτους
Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Λοιπές αποδόσεις
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων
Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία
νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),
Έκτακτο αποθεματικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Κέρδη/ ζημίες χρήσεως
Σύνολα

ποσά €
335.312,39
220.202,28
41.500,00
5.900,00
0,00
47.400,00
0,00
17.510,11
97.451,20
300,00
37.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
344.485,83
16.988,20
0,00
327.497,63
7.169,78
7.169,78
0,00
0,00
0,00
0,00
723.968,00

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας: κ.κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος, Κασίδας Ιωάννης, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς Αντίγονος, Μπεϊνάς
Αντώνιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 233/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

