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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.10.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 11381 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

184/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 17ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞ4Ω6Ι-Α2Ρ) απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

11203/26.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

 

Θέμα 17ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΞ4Ω6Ι-Α2Ρ) απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ:7ΜΞΥΩ6Ι-Α2Ρ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αποφασίστηκε 

το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤΤΕ και ορίστηκε υπεύθυνος για την κίνηση και 

λειτουργία αυτού ο ταμίας του Δήμου Γώγος Γρηγόριος του Γεωργίου  .  

 

Επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει ότι πρέπει να είναι δύο οι υπεύθυνοι για την κίνηση και μόνο του 

λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης προτείνουμε την τροποποίηση του μέρους Β) αυτής της απόφασης και 

συγκριμένα να προστεθεί και ο Σπανός Ιωάννης του Τηλεμάχου με ΑΦΜ:033034542 και Α.Δ.Τ.:Ξ705297 

Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς ως υπεύθυνος κίνησης λογαριασμού. 

Επίσης προτείνουμε να προστεθεί μέρος που θα αναφέρει ότι: Γ) ορίζουμε τους παραπάνω υπαλλήλους 

υπεύθυνους - εκπροσώπους για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

τραπεζικής του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και τους εξουσιοδοτούμε να υπογράψουν κάθε 

σχετικό έγγραφο που θα ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

είπε στην τοποθέτησή του: «Εδώ και χρόνια, ως Λαϊκή Συσπείρωση, έχουμε διαφωνήσει μ’ αυτήν την 

απόφαση. Το ζήτημα αφορά και τους δήμους και τα ασφαλιστικά ταμεία που υποχρεώθηκαν τα διαθέσιμά τους 

να δεσμευθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, 

εμείς δεν γνωρίζουμε, όμως αυτοί κυβερνούν και έχουν την εξουσία την οικονομική και πολιτική σ’  αυτόν τον 

τόπο γνωρίζουν πού καλύτερα το πότε θ ξεσπάσει η καινούργια κρίση. Κι αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα που θα 

είναι δεσμευμένα θα εξαφανισθούν σε μια νύχτα απογυμνώνοντας δήμους και ασφαλιστικά ταμία, από κάθε 

δυνατότητα που έχουν. Γι’ αυτό και διαφωνούμε και όχι για την επιλογή των προσώπων που ορίζονται». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 69Α  παράγραφο 10 του ν.4270/2014 (Α΄143), όπως προστέθηκε με την παρ. 

24 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (Α΄129) και τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 24 του 

Ν.4386/16 (Α΄ 83), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4549/18 (Α΄105): «Διατάξεις 

για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», 

- τις διατάξεις 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την Απόφαση του Υπ. Οικ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (Β΄104): «Καθορισμός λειτουργίας 

τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 

υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει», 

- την υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ:7ΜΞΥΩ6Ι-Α2Ρ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των 

πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ:7ΜΞΥΩ6Ι-Α2Ρ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

την παράγραφο Α της οποίας εγκρίθηκε το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Αγιάς σ’ αυτόν. 

Συγκεκριμένα συμπληρώνουμε την παράγραφο Β και προσθέτουμε παράγραφο Γ στο αποφασιστικό 

κομμάτι της υπ’ αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ:7ΜΞΥΩ6Ι-Α2Ρ) απόφασης, ως εξής: 

 

«Β. Εξουσιοδοτούμε τον ταμία του Δήμου Γώγο Γρηγόρη του Γεωργίου με ΑΦΜ 111260236 κα ΑΔΤ 

ΑΙ184211 να προβεί σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το ΦΕΚ 104/24/1/2019 τεύχος Β΄ για το άνοιγμα 

του λογαριασμού. 

Ορίζουμε υπευθύνους για την κίνηση αυτού  τον Γώγο Γρηγόρη του Γεωργίου ταμία του Δήμου Αγιάς και τον 

Σπανό Ιωάννη του Τηλεμάχου Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς. 

 

Γ) Ορίζουμε τους παραπάνω υπαλλήλους υπεύθυνους - εκπροσώπους για την διενέργεια συναλλαγών μέσω 

του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και τους εξουσιοδοτούμε να 

υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο που θα ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος». 

 

Μειοψήφισαν οι: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Βασίλειος Σωτηρίου δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 184/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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