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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.02.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 2143 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

24/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4ης/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ..Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατάρτιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Ηρακλείδη Δήμου Αγιάς 

για το οικονομικό έτος 2023». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 22.02.2023, ώρα 15:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

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

1930/18.02.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023) 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. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

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. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

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

 

Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ..Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατάρτιση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Ηρακλείδη Δήμου Αγιάς 

για το οικονομικό έτος 2023». 

 

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

 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την 

επιβάρυνσή τους 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». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς με απόφασή του, προχώρησε στην κατάρτιση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του 

Ν.Π.Δ.Δ για το οικονομικό έτος 2023 την οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών : 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 

3.500,00 4.000,00 

2.  15.6234.01 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.500,00 4.000,00 

3.  15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 

2.500,00 2.000,00 

4.  15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 4.000,00 

5.  15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα  εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

2.500,00 38.378,43 

6.  15.6612 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.000,00 2.000,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 13.000,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 14.000,00€. 
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2.  Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.6643 
Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό 
13.000,00 19.000,00 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 3.697,00€.  

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 1.000,00€. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εγκρίνετε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ. 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», δήλωσε τα εξής:: 

«Το θέμα αφορά τον προϋπολογισμό του Ηρακλείδη τον οποίο είχαμε καταψηφίσει. Το ίδιο θα κάνουμε και με 

την αναμόρφωσή του». 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: 

«Καταψηφίζουμε τους προϋπολογισμούς του Δήμου και τον Νομικών Προσώπων του. Είναι προϋπολογισμοί 

που βασίζονται σε αντεργατικές σχέσεις, με περιορισμένα δικαιώματα και ελαστικές σχέσεις εργασίας για τους 

εργαζομένους τους και ταυτόχρονα υπολειτουργούν διότι δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις από το Κράτος 

προς τους δήμους και ταυτόχρονα  η στάση των δήμων που σιωπηλά τα αποδέχονται όλα αυτά δεν λειτουργεί 

προς όφελος των πολιτών. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε και την αναμόρφωση αυτή». 

 

 

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.»,  όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρου 

1 παρ. 2 του ν. 4257/2014  (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.», 

- τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ.3, 236 παρ.1 και 240 παρ. 2 του ν.3463/06 (Α΄ 114) «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- την υπ’ αρ. 306/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΤ3Ω6Ι-ΔΡ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου “Ηρακλείδης” Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 

2023», η οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αρ. 2958/16-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΓΖΟΡ10-

9ΔΩ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αρ. 14/2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΓΩΟΚ6Τ-Κ1Ζ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
α. Εγκρίνουμε την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτους 2023, όπως αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αρ. 

14/2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΓΩΟΚ6Τ-Κ1Ζ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ, η οποία 

έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών : 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων 

3.500,00 4.000,00 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%A43%CE%A96%CE%99-%CE%94%CE%A18
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%93%CE%96%CE%9F%CE%A110-9%CE%94%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3%CE%93%CE%96%CE%9F%CE%A110-9%CE%94%CE%A9
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%93%CE%A9%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%9A1%CE%96
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%93%CE%A9%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%9A1%CE%96
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

2.  15.6234.01 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 2.500,00 4.000,00 

3.  15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας 

2.500,00 2.000,00 

4.  15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 4.000,00 

5.  15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα  εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

2.500,00 38.378,43 

6.  15.6612 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.000,00 2.000,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 13.000,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 14.000,00€. 

 

2.  Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

2.  15.6643 
Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό 
13.000,00 19.000,00 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 3.697,00€.  

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 1.000,00€. 

 

β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί για 

τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες . 

 

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς 

καταψήφισαν:  

- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), 

Αναστασίου Ιωάννης, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος και Ολύμπιος Αθανάσιος, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

- Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) 

και Σωτηρίου Βασίλειος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
ΑΔΑ: Ψ2ΘΗΩ6Ι-ΙΩ7


		2023-03-02T09:31:10+0200
	Athens




