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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.06.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 4186 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

91/2018 
από το πρακτικό της 7

ης
/ 31.05.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 31.05.2018, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 3999/27.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος  3. Αναστασίου Ιωάννης
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4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
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14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Μπάτσικας Βασίλειος 23. Ολύμπιος Αθανάσιος 

24. Σκαπέτης Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε 4ο στη σειρά της ημερήσιας 
διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Σελίδα 2 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Το Σώμα μετά από πρόταση του Προέδρου αποφάσισε ότι: αφού συζητηθούν τα θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης, στη συνέχεια θα συζητηθούν πρώτα το 5
ο
, 6

ο 
και 7

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως θα 

συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τη σειρά εγγραφής τους στην ημερήσια 

διάταξη.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  4
ο
: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 

με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Χρήστος Σκαρκάλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου με 

την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 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. 9/2018 απόφασή του, προχώρησε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 την οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΦΓΔΩ6Ι-7Χ6



Σελίδα 3 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, συζήτηση και τοποθετήσεις: 

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

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Όπως ξέρετε στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. δεν εξετάζουμε 

μεμονωμένες τις τροποποιήσεις του, είναι όλα συνδεδεμένα. Η λειτουργία του Ηρακλείδη βασίζεται κι αυτή σε 

απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις, όπως για παράδειγμα ο συμβασιούχος γιατρός, όπως οι εργαζόμενοι στη 

σίτιση ή το ΚΑΠΗ. Αυτές οι εργασιακές σχέσεις για μας καθιστούν κάθε προϋπολογισμό να είναι ενάντια στα 

λαϊκά συμφέροντα και στα συμφέροντα των δημοτών και γι’ αυτό καταψηφίζουμε και τις τροποποιήσεις του».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ.3, 236 παρ.1 και 240 παρ. 2 του Ν.3463/06 (Α΄ 114) «Δημοτικός 

& Κοινοτικός Κώδικας», 

- την υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

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

Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτους 2018, όπως αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ 

αριθμ. 9/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ, η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έσοδα: 

Α./Ενίσχυση κωδικού των εσόδων ως κάτωθι: 

Α Κωδικός Αριθμός Τίτλος Αύξηση   
Σύνολο μετά  

την τροποποίηση 

1 06.00.0718.01 Απόδοση ετήσιας εισφοράς από το Δήμο Αγιάς 20.000,00 100.000,00 

 

Β./ Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τον κάτωθι κωδικό αριθμό των εσόδων: 

 

 

Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Αύξηση   

Σύνολο μετά την τροποποίηση στο 

Αποθεματικό 

1 06.00.0718.01 
Απόδοση ετήσιας εισφοράς από 

το Δήμο Αγιάς 
20.000,00 20.000,00 

 

Γ. Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α Κωδικός Αριθμός Τίτλος Αύξηση  

1.  02.15.6691 Προμήθεια τροφίμων και λαχανικών 7.000,00 

2.  02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης Κοινωνικών δραστηριοτήτων 4.000,00 

3.  02.15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας 2.000,00 

4.  02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 3.000,00 

5.  02.15.6142.01 Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό 4.000,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 20.000,00€. 

 

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 ο Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και η Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα), δημοτικοί 

Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Σελίδα 4 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 31/05/2018 ώρα 22:30. 

Μειοψήφισε ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», 

που ψήφισε «Παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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