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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 21.10.2022, από 13:30 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.10.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 12168 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

98/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 13ης/ 21.10.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 1ο : Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με τη μορφή δωρεάς ποσού 7.000,00€ για την 

προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκίνητων καρεκλών αιμοδοσίας και μιας (1) μη ηλεκτροκίνητης καρέκλας 

αιμοδοσίας. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.10.2022, ώρα 13:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το 

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

11786/17.10.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.10.2022) 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. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σωτηρίου Βασίλειος 

16. Τσιαγκάλης Νικόλαος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

18. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

19. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 20. Γαλλής Γεώργιος 

21. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 

23. Κατσιάβας Αστέριος 24. Μακροβασίλης Βασίλειος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: 97ΞΩΩ6Ι-5Η6
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 1ο: Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με τη μορφή δωρεάς ποσού 7.000,00€ για την 

προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκίνητων καρεκλών αιμοδοσίας και μιας (1) μη ηλεκτροκίνητης καρέκλας 

αιμοδοσίας. 

 

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

 

Με το άρθρο 88 του ν.4368/2016, «Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας 

από τους O.T.A. Α' και Β' Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών», ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να 

επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο 

Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την 

κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω 

επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια 

υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.. 

2. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του 

ΚΔΚ ν. 3463/2006 (Α'114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β' της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 

202 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων 

ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του οικείου Δήμου. 

3. Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εξαιρούνται από τις 

ρυθμίσεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α'87).» 

Με το υπ’ αρ. 26973-29/9/2022 έγγραφο ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Κουτλιμπάνειο 

& Τριανταφύλλειο) αιτήθηκε προς το δήμο μας τη χορηγία τριών ηλεκτροκίνητων και μιας μη 

ηλεκτροκίνητης καρέκλας αιμοδοσίας. Στην εισήγηση επισυνάπτεται η αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου.  

 

Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα του τμήματος αιμοδοσίας  

 

Το ποσό που θα εκταμιευτεί θα είναι το ποσό που θα αναγράφεται στη Σύμβαση ανάθεσης της εν λόγω 

προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/2021.  

 

Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγιάς 

Οικονομικού Έτους 2022 ποσού 7.000,00€ στον Κ.Α. 15.7135.01 με την υπ’ αρ. 96/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4368/16 (Α’ 21): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του ν.4782/2021 (Α’ 36): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», 

- την υπ’ αρ. 96/2022 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 και της 5ης τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράμματος Έργων έτους 2022», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
ΑΔΑ: 97ΞΩΩ6Ι-5Η6
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε τη δωρεά ποσού 7.000,00€ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο & 

Τριανταφύλλειο) με σκοπό την προμήθεια τριών (3) ηλεκτροκίνητων καρεκλών αιμοδοσίας και μιας (1) 

μη ηλεκτροκίνητης καρέκλας αιμοδοσίας. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα καλύψει τις έκτακτες 

ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και συγκεκριμένα του τμήματος αιμοδοσίας του. 

 

2. Το ποσό που θα εκταμιευτεί θα είναι το ποσό που θα αναγράφεται στη Σύμβαση ανάθεσης της εν λόγω 

προμήθειας η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4782/2021.  

 

3. Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 7.000,00€ στον προϋπολογισμό εξόδων 

του Δήμου Αγιάς Οικονομικού Έτους 2022, στον Κ.Α. 15.7135.01, με την υπ’ αρ. 96/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΕ5ΟΩ6Ι-ΟΚΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Την εισήγηση καταψήφισε ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα 

Εποχή», που ανέφερε τα εξής: «Το αίτημα αυτό μου προκαλεί κάποια συναισθήματα που δεν μπορώ να τα 

εκφράσω τώρα. Καλή είναι η αλληλεγγύη, καλό είναι να βοηθάμε τις νοσηλευτικές μονάδες. Ωστόσο ο 

φορολογούμενος πολίτης πληρώνει φόρους για την παιδεία, την υγεία κι για άλλες υπηρεσίες του Κράτους. 

Απορώ γιατί το Νοσοκομείο δεν φρόντισε έγκαιρα να καλύψει αυτές τις ελλείψεις του. Θεωρώ λοιπόν ότι οι 

πολίτες φορολογούνται και μάλιστα πολύ υψηλά, θεωρώ ότι μέρους των φορών πηγαίνει στα δημόσια 

νοσοκομεία και για το λόγο αυτό καταψηφίζω. Αντ’ αυτού και εάν περισσεύουν στο δήμο μας αυτά τα 

χρήματα, θα πρότεινα να ενισχύσουμε τα αγροτικά ιατρεία μας ή το Κέντρο Υγείας Αγιάς».. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%955%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%9A%CE%A5
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