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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

122/2017 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 20.07.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 17
ο
 : Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 20.07.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 6160/16.07.2017 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. Αναστασίου Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 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. Σκαπέτης Αντώνιος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος  21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

22. Μασούρας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σμυρλής Βασίλειος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κοσμάς 

Νικόλαος (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 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. 

 

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

 

Θέμα 17
ο
 : Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς. 

 

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

υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4257/14:  

“1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: 

i.σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε 

αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 

ii.σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική 

δραστηριότητα, 

iii.σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή 

βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, 

παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη 

προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, 

για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

iv.σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση 

κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 

v.σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, 

επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. 

Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 

οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. 

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους 

δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για 

τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές”. 

 

Στο Δήμο μας το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» έχει ανάγκη από επιχορήγηση 15.000,00€ προκειμένου να  καλύψει 

τις ανάγκες  τροφοδοσίας του Δημοτικού παιδικού σταθμού . 

 

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση 15.000,00€ και να διαθέσει την απαραίτητη 

πίστωση αφού λάβει υπόψη του το άρθρο 38 του ν.4257/14, το άρθρο 103 του ν.3852/10 , το ΦΕΚ993 -2011 

Τεύχος Β Περί συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αγιάς την με αριθμ. πρωτ. 6996/17-7-2017 αίτηση του 

προαναφερόμενου νομικού προσώπου». 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

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

Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του:  «Ο “Ηρακλείδης” και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, 
λειτουργούν κατά πλειοψηφία με εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Το ζήτημα δεν είναι αν επιχορηγείς ένα 
Νομικό Πρόσωπο, αλλά να εξετάζεις και τον ρόλο του. Κι ο ρόλος του ναι μεν από τη μια μεριά είναι 
κοινωνικός με τις παροχές που παρέχει στους δημότες, από την άλλη όμως έχει, στην πλειοψηφία το,  τις 
ίδιες ελαστικές εργασιακές σχέσεις με τον δήμο και τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ. του. Δεν αποδεχόμαστε αυτό το 
απαράδεκτο κοινωνικό πλαίσιο και ως “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψηφίζουμε». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  
- το άρθρο 103 του ν. 3852/10 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το άρθρο 38 του ν. 4257/14, (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 

- την υπ’ αριθμ. 39/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ι) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο», που εγκρίθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 5848/34322/29.04.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 993/ Τεύχος Β΄/ 

26.05.2011, 

- την υπ’ αριθμ. 125/2017 (ΑΔΑ: 6Θ4ΑΩ6Ι-2ΑΝ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση 7
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 6
ης

 τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 6996/17.7.2017 αίτηση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 
Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με το ποσό 

των 15.000,00€, από τον Κ.Α.Ε. 02.00.6731.01 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 

προκειμένου να  καλυφθούν οι ανάγκες τροφοδοσίας του Δημοτικού παιδικού σταθμού. Η διάθεση της 

σχετικής πίστωσης του παραπάνω ποσού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Μειοψήφισε o επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2017. 

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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