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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 14.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 12565 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

167/2020 
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση απολογισμού χρήσης 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  12479/10.12.2020 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο : Έγκριση απολογισμού χρήσης 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 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. 

 

Με της διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή 

Υπηρεσία  έως το τέλος Μάϊου υποβάλλει δια μέσου του Προέδρου στο Δ.Σ λογαριασμό της διαχείρισης  

του Οικον. Έτους  που έληξε.Τα στοιχεία  που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το 

Προεδρικό Διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175.Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από της 

μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως της τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

 

Στην συνέχεια  μέσα  σε δύο μήνες από την στιγμή  της παραλαβής των λογαριασμών, το Δ.Σ της 

προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) ημέρες  μετά τη λήξη διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό, μαζί με 

έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«3. Για της αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την 

εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή της 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». 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση γ’ του N.3852/10 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» ορίζεται ότι: «1. Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: α) .. β) ..γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, 

ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών 

προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.» 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ με την υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφασή του και μετά από έλεγχο των 

αποδεικτικών  στοιχείων των extrai και το λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς μετά 

από την επεξεργασία του απολογισμού έτους 2019. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ για την έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019 του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς από το δημοτικό Συμβούλιο. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004411&start%5bS%5d=200
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004415&start%5bS%5d=0
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004411&start%5bS%5d=200
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004411&start%5bS%5d=200
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004409&start%5bS%5d=200
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 163, 234, 236 και 240 του Ν.3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση γ’ του N.3852/10 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- την υπ’ αριθμ. 16/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΥΗΟΚ6Τ-6Ν9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς,  

- τον πίνακα του απολογισμού με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τον απολογισμό χρήσης 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 

«Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, όπως αυτός κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 16/2020 

(ΑΔΑ: ΨΔΥΗΟΚ6Τ-6Ν9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και όπως αυτός 

εμφανίζεται στους παρακάτω πίνακες:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2019  ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΣΟΔΑ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00 100.000,00 

1 Πλην 13 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλην επιχορηγήσεις 

για επενδύσεις) 

70.400,00 60.522,82 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 0,00 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ  ΕΤΩΝ 

 

 

            0,00 

 

 

0,00 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 31.100,00 27.669,23 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50.000,00 0 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

10.788,00 5.243,31 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 

 262.288,00 193.435,36 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 

ΕΞΟΔΑ 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 69.900,00 71.147,89 

61,62 Αμοιβές & παροχές τρίτων 27.540,00 20.882,22 

63,64,68 Λοιπά έξοδα 18.450,00 16.247,65 

651 Δάνεια 0 0 

66 Προμήθειες αναλώσιμων 51.100,00 48.645,65 

67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους   

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε 8.198,00  

82,85 Λοιπές αποδόσεις 30.100,00 27.669,23 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

71 Αγορές 53.800,00 0,00 

72,73 Έργα   

74 Μελέτες   

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις   

652 Τοκοχρεολύσια   

9111 Αποθεματικό 3.200,00 3.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  262.288,00 184.590,64 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Χρηματικό υπόλοιπο σε νέα χρήση 8.844,72€. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου 

Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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