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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 28.12.2021, ώρα 17:30. 

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 14989 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

166/2021 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 18ης/ 28.12.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα 12ο :  Έγκριση για αποστολή των κληροδοτημάτων α) Βογιατζή Κων/νου του Γεωργίου και β) 

Καρδάρα Δημητρίου στο  Εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

14729/24.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Καραφέριας Αχιλλέας 

(Ανατολής), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας) και Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης).  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: Ψ8ΩΜΩ6Ι-ΩΡΧ
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 12ο : Έγκριση για αποστολή των κληροδοτημάτων α) Βογιατζή Κων/νου του Γεωργίου και β) 

Καρδάρα Δημητρίου στο  Εφετείο Λάρισας για αλλαγή σκοπού. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Οικ. 1925/248497/11-12-2013 της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών / 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιούνται στον Δήμο Αγιάς με πίνακα 

αποδεκτών τα κληροδοτήματα α)Βογιατζή Κων/νου του Γεωργίου & β) Καρδάρα Δημητρίου, με 

αποδέκτη τον Δήμο Αγιάς ως υπόχρεο για τη διαχείρισή τους και την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4182/2013. 

 

Για τα δύο ανωτέρω κληροδοτήματα, προτείνεται να ξεκινήσει η διαδικασία και να ορισθούν από την 

Οικονομική Επιτροπή πληρεξούσιοι Δικηγόροι, προκειμένου το Εφετείο Λάρισας να αποφανθεί αν η 

βούληση των διαθετών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το 

μεγαλύτερο μέρος των και να προτείνει τον τρόπο επωφελέστερης και ασφαλέστερης αξιοποίησης της 

περιουσίας καθώς και τον σκοπό για τον οποίο πρέπει αυτή να διατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 10 και 77 παρ.3 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,  σχολαζουσών κληρονομιών 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185). 

 

Η αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με την τύχη των ως άνω κληροδοτημάτων, προκύπτει από τη 

διαρκή όχληση της  Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας όπου προβλέπεται το πρόστιμο των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€ /κληροδότημα) το οποίο 

επιβάλλεται όταν δεν παρέχονται: α) στοιχεία διαχείρισης και β) δεν υποβάλλεται ο προϋπολογισμός και ο 

απολογισμός τους. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του ν. 4182/13 (Α΄ 185): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 

κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.», 

- το με αριθμό πρωτ. Οικ. 1925/248497/11-12-2013 της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών / 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποφασίζουμε ότι ο σκοπός των κληροδοτημάτων α) Βογιατζή Κων/νου του Γεωργίου και β) 

Καρδάρα Δημητρίου, σήμερα δεν εξυπηρετείται σύμφωνα με την επιθυμία των διαθετών και προβαίνουμε 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την  αλλαγή σκοπού τους ώστε να γίνει αξιοποίηση αυτών κατά τον 

επωφελέστερο τρόπο. 

 

Β. Προτείνουμε να ορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή πληρεξούσιοι Δικηγόροι, προκειμένου το 

Εφετείο Λάρισας να αποφανθεί αν η βούληση των διαθετών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος των και να προτείνει τον τρόπο επωφελέστερης 

και ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας καθώς και τον σκοπό για τον οποίο πρέπει αυτή να διατεθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 77 παρ.3 του Ν4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών,  

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185). 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2021. 
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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