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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο .- Έγκριση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  της 
δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  149/2011

Σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του  Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη  Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος 4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος 10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Πατσάς Κυριάκος 16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Στάθης Νικόλαος 18. Ξαφάρας Χρήστος
19. Συρακούλης Γεώργιος 20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Γιάνναρος Γεώργιος 2. Σιμούλης Θωμάς
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριο
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος 6. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός 
ημερήσιας  διάταξης,  αναφορικά με  «Ορισμός  εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς  στη 
Γενική  Συνέλευση  του  Κέντρου  Πρόσληψης  Ν.  Λάρισας  “Ορφέας”  – 
ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής  ο  Πρόεδρος  Σουλιώτης  Θεόδωρος),  διότι  άμεσα  πρέπει  να 
ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του 
Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός 
ημερήσιας διάταξης  θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 6ο .- Έγκριση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2011  της 
δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης  149/2011
To ανωτέρω θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  εισηγήθηκε ο Δήμαρχος  και  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.

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Λάμπρου Ευάγγελος
3. Παπαδημητρίου Νίκος 4. Πατσιαβούδης Στέργιος
5. Περπερής Ευάγγελος 6. Ράντζος Νικόλαος

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία 14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος 16. Μπαράκος Γεώργιος
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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."

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας την απόφαση αριθ.10/2011 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς 
με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2011 και 
σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του». 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων
Ο επικεφαλής  της δημοτικής  παράταξης  «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος 
είπε στην τοποθέτηση του:
«Δεν διαφωνούμε με τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κοινωφελής  
Επιχείρηση.  Όμως,  πάγια  θέση  μας  είναι  ότι  όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  και  οι  
κοινωφελής επιχειρήσεις πρέπει να καταργηθούν και να ενταχθούν στις  υπηρεσίες του  
Δήμου, να λειτουργούν με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και όχι με συμβασιούχους  
με συμβάσεις ΙΔΑΧ και 4μήνου κ.λ.π. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε ότι σχέση  
με τα ΝΠΔΔ και τις Κοινωφελής Επιχειρήσεις».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» 
κ. Καλαγιάς Γρηγόρης στην τοποθέτησή του δήλωσε παρών χωρίς να αναφέρει τους 
λόγους. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
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 την εισήγηση του Δημάρχου
 τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
 την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
 την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)
 την  απόφαση  αριθ.  10/2011 του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς 

Δημοτικής  Επιχείρησης  «Καλυψώ»  Δήμου  Αγιάς με  την  οποία  ψηφίστηκε  ο 
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2011 

με ψήφους 21 υπέρ, 1 κατά και 1 παρών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους  2011  της  Δημοτικής Επιχείρησης 
«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με την  10/2011 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφισε  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. 
Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω τοποθέτησή του.

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» 
κ. Καλαγιάς Γρηγόρης στην τοποθέτησή του δήλωσε παρών χωρίς να αναφέρει τους 
λόγους. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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