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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 4/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο .-

Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία :
• Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς
• Δημοτική Χορωδία Δήμου Αγιάς
• Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Δήμου
Αγιάς
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγιάς
• Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου

Αριθμός Απόφασης 32/2011
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.2470/21-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Ζέϊκος Γεώργιος
9. Γιαννουλέα Χριστίνα
11. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
13. Καψάλης Βασίλειος
15. Κουτσαντάς Βασίλειος
17. Λέτσιος Βασίλειος
19. Μαρούδας Ρίζος
21. Ξαφάρας Χρήστος

2. Μαυρογιάννης Αντώνιος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
6. Μπελιάς Αντώνιος
8. Πατσάς Κυριάκος
10. Ριζούλης Στέφανος
12. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
14. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιτσές Δημήτριος

2

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βόγιας Δημήτριος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Καλαγιάς Γρηγόριος

2. Σκαπέτης Γεώργιος
4. Τσαγκάλης Αντώνιος

Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι ένα
(21) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Πατσιαβούδης Στέργιος
3. Αλβίζος Δημήτριος
5. Πλατής Βασίλειος
7. Ράντζος Νικόλαος
9. Παπαδημητρίου Νίκος
11. Αγγελακόπουλος Ρίζος
13. Γούλης Δημήτριος
15. Κυριάκου Αθανάσιος
17. Μπελιάς Αθανάσιος
19. Περπερής Ευάγγελος

2. Ριζάκης Δημήτριος
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Χριστοδούλου Βασίλειος
10. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Κοσμάς Νικόλαος
14. Ζιούλη Αναστασία
16. Μπουρντένας Γρηγόριος
18. Μπαράκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
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1. Δαλακούρας Θεόδωρος
3. Οικονόμου Στέλιος

2. Πραντζίδης Δημήτριος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος.
Πριν την συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε
από την αίθουσα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και ώρα 22:00 ο δημοτικός
σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος και δεν συμμετείχε στην λήψη της απόφασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 10ο .-

Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία :
• Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς
• Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς
• Δημοτική Χορωδία Δήμου Αγιάς
• Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας Δήμου
Αγιάς
• Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγιάς
• Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου

Αριθμός Απόφασης 32/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Λέτσιος Βασίλειος και είπε τα εξής:
Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι αναφορικά
με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε κατάργηση ενός νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ.
3, 4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ. και ότι όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε
τρόπο, καταργούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα
από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης, η
τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την Κοινότητα, που τα
σύστησε.
4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του
παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν
συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη,
καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα
της οικείας Περιφέρειας.
5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται,
εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του Ν.
1188/ 1981, όπως ισχύει.»
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Επίσης στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα
εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να
συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς
αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για
τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο
δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου.
Και διευκρινίζονται τα εξής:
«Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις
κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που
ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά
ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και
επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με
γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.»
Επειδή οι σκοποί και οι δραστηριότητες της νέας Δημοτικής Κοινωφελής
Επιχείρησης Δήμου Αγιάς που προήλθε από την συγχώνευση όλων των επιχειρήσεων
των συνενούμενων Δήμων (Αγιάς, Ευρυμενών, Λακέρειας, Μελιβοίας) καλύπτουν
τους σκοπούς και τις δραστηριότητες των παραπάνω καταργούμενων Ν.Π και θα
ασκούνται από την προαναφερόμενη όπως ακριβώς περιγράφεται σε προηγούμενη
απόφασή μας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω αναλυτικότερα να εγκρίνουμε:
Α.- Την κατάργηση των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ
1- «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς»
Συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
εγκρίθηκε με την υπ. Αρίθμ.3356/2.3.1999 (ΦΕΚ 330/8.4.1999/τ. Β΄) απόφαση του Γ.
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ορίζονται οι παρακάτω:
Α.- Σκοποί:
Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων,
χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, σε τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες
ανάγκες για άθληση των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.
Η ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες κατά ηλικία, φύλο,
ενδιαφέρον
Η καλλιέργεια φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς,
ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους
Η συνεργασία με όλους τους φορείς και παράγοντες
Η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας αθλητικών στόχων
Β.- Όργανα διοίκησης
Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και
έξη δημοτικούς συμβούλους
Γ.- Περιουσία
Κάθε πόρος που θα παραχωρηθεί από οποιονδήποτε φορέα.
Δ.- Πόροι
Η ετήσια Επιχορήγηση από το Κράτος
Η κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
Ο Αθλητικός Οργανισμός έχει Α.Φ.Μ.090394700 στην Δ.Ο.Υ Αγιάς και τον υπ.
Αρίθμ. 2490300204116 τραπεζικό λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα Αγιάς οποίος
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κατά την 31/12/2010 παρουσίαζε καταθέσεις 799,54 € και κατά το κλείσιμο της
χρήσης έχει υπόλοιπο προμηθευτών 610,59 €
2.- «Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητα Αγιάς»
Συστήθηκε με την 32/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
εγκρίθηκε με την 12021/14-6-1990 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 408/τ.Β/57-1990) και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 8381/06/06 (ΦΕΚ 719 Β/14-6-2006)
απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την επωνυμία
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς».
Σκοπός
Η εξύψωση του πνευματικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου
των δημοτών
Όργανα διοίκησης
Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές
Πόροι
Η κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, εισπράξεις από
αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το νομικό πρόσωπο
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός έχει το υπ. αριθ. 090376835 ΑΦΜ στην Δ.Ο.Υ Αγιάς
και τον υπ. αριθ. 2490300203928 τραπεζικό λογαριασμό στην Αγροτική Τράπεζα
Αγιάς ο οποίος κατά την 31/12/2010 παρουσίαζε καταθέσεις 4,37 € και κατά το
κλείσιμο της χρήσης έχει υπόλοιπο προμηθευτών 112.336,44 €
3.- «Μουσική σχολή Κοινότητας Αγιάς»
Συστήθηκε με την αριθ. 10868/85 (ΦΕΚ–398 Β/27-6-85), με την αριθμ.
ΚΑΤΕΧΝ/Δ/51025/4.10.85 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μουσική Σχολή
Κοινότητας Αγιάς». (ΦΕΚ 673/Β/13.11.85).
Με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/16550/99 (ΦΕΚ-896 Β) τροποποιείται η
προηγούμενη ως προς την επωνυμία της «Μουσικής Σχολής Κοινότητας Αγιάς και
ονομάζεται Ν.Π «Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς»
Σκοπός
α. Η μετάδοση της μουσικής γνώσης.
β. Η διδασκαλία ενόργανης και φωνητικής μουσικής και
γ. Η περισυλλογή της μουσικής λαογραφίας και παράδοσης.
Όργανα διοίκησης
Το διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές και απαρτίζεται από
α. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Αγιάς, ως Πρόεδρο,
β. Τρεις κοινοτικούς Συμβούλους, και
γ. Τρεις δημότες με μουσικές γνώσεις ή απλώς έφεση προς την μουσική. Τα μέλη (β γ) του Δ.Σ. θα ορίζονται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και η θητεία αυτού
θα ακολουθεί τη θητεία της κοινοτικής Αρχής.
Πόροι
Ετήσια επιχορήγηση, δικαιώματα εγγραφής, διδάκτρων και μαθητών, άλλες
επιχορηγήσεις, κληρονομιά, κληροδοσία και δωρεές
Η Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς έχει Α.Φ.Μ.090376859 Δ.Ο.Υ Αγιάς και τον υπ.
Αρίθμ. 2490300204448 τραπεζικό λογαριασμό στην αγροτική τράπεζα Αγιάς ο
οποίος κατά την 31/12/2010 παρουσίαζε καταθέσεις 1.322,03 € και κατά το κλείσιμο
της χρήσης έχει υπόλοιπο προμηθευτών 37.243,01€.
Το προσωπικό που εργάζεται είναι με συμβάσεις μίσθωσης έργου ενός έτους οι
οποίες λήγουν την 15/6/2011 και είναι οι παρακάτω:
1.-Μπαράκου Βασιλείου Γεωργία ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων
οργάνων-καλλιτεχνική διευθύντρια

6
2.-Μπουρντένα Δήμητρα ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός θεωρητικών μαθημάτων
και εγχόρδων οργάνων
3.-Τσιμπώνης Δημήτριος ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων οργάνων
4.-Ζήσης Γεώργιος ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός θεωρητικών μαθημάτων
5.-Αστρουλάκη Άννα ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός φωνητικών μαθημάτων
6.-Χαρός Αστέριος ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων οργάνων
7.-Δαμαλά Σοφία ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων οργάνων
οι οποίες έως την λήξη τους θα μεταφερθούν στο Δήμο με την ίδια σχέση εργασίας,
θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό αυτού, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.
4.- «Δημοτική Χορωδία Αγιάς»
Συστάθηκε με την υπ’ αρίθμ.64/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.7752/07 (ΦΕΚ 1098 Β/4-7-2007) απόφαση του Γ.
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σκοπός :
α. Η ανάπτυξη του μουσικοκαλλιτεχνικού αισθήματος,
β. Η μουσική μόρφωση και κατάρτιση των μελών του,
γ. Η διάδοση της πολυφωνικής μουσικής,
δ. Η εκπαίδευση σε μουσικά όργανα,
ε. Η πραγματοποίηση συναυλιών, καλλιτεχνικών εορτών, παραστάσεων και συναφών
εκδηλώσεων.
στ. Η διάδοση της ελληνικής μουσικής σε όλες τις μορφές της.
Πόροι
α. Η ετήσια τακτική εισφορά ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Αγιάς,
β. Επιχορήγηση και κάθε είδους παροχή του Κράτους είτε απευθείας στο Νομικό
Πρόσωπο, είτε
προς το Δήμο Αγιάς για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Νομικού
Προσώπου,
γ. Κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες, εισφορές κ.λπ..
δ. Έσοδα από τη συμβολική συμμετοχή των μελών του Νομικού Προσώπου,
ε. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το
Νομικό
Πρόσωπο,
στ. Πρόσοδοι από την περιουσία του και τη συμμετοχή σε κρατικά ή Ευρωπαϊκά
προγράμματα,
ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος
Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Η Δημοτική Χορωδία Αγιάς έχει το υπ. αριθ. 099711333 ΑΦΜ στη Δ.Ο.Υ Αγιάς
δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό και κατά την 31/12/2010 έχει μετρητά μηδέν και οι
υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 9.002,08 €.
5.- «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας του Δήμου Αγιάς»
Συστάθηκε με την 26/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3843/19.3.1999 (ΦΕΚ 421/20.4.1999/τ.Β΄) απόφαση του
Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σκοπός
Η συμπαράσταση σε προβληματικές ομάδες του πληθυσμού του Δήμου της Αγιάς,
όπως σε ανέργους, οικονομικά αδύνατους, σε μοναχικά άτομα, σε εξαρτημένα άτομα,
σε αναλφάβητους, σε μειονότητες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε περιθωριακά
άτομα, σε κάθε ομάδα με προβλήματα, καθώς και η συνεργασία με φορείς του
Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα που στις δραστηριότητες τους περιλαμβάνονται η
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παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (π.χ. Δ/νσεις Υγείας και Πρόνοιας της
Νομαρχίας, Κέντρα Υγείας, Εκκλησία).
Περιουσία
Κάθε ακίνητο και κινητό περιουσιακό στοιχείο που θα παραχωρηθεί από κάθε
φορέα.
Πόροι:
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του Δήμου.
β. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
γ. Εισπράξεις από αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει.
δ. Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
Διοίκηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας του Δήμου Αγιάς έχει το υπ.
αριθ. 090394712 ΑΦΜ στη Δ.Ο.Υ Αγιάς και τραπεζικό λογαριασμό υπ.
αριθ.2490300204259 στην αγροτική τράπεζα Αγιάς ο οποίος κατά την 31/12/2010
παρουσίαζε καταθέσεις 66,26 € και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται
στο ποσό των 14.710,95 €
6. «Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Αγιάς»
Συστάθηκε με το υπ’ αριθμ 10/5/19583 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/1958) β.δ. περί συστάσεως
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγιάς» που
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 106/2001 απόφαση του Δ.Σ αριθ.
19072/01 (ΦΕΚ Β 1356)Απόφασης Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με την 64/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Δήμου Αγιάς» υπ αριθ.
7926/06 (ΦΕΚ Β 667/29-5-2006) του Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σκοπός
Η εν γένει εξυπηρέτηση και προαγωγή του πνευματικού επιπέδου των πολιτών του
Δήμου Αγιάς, με την προμήθεια και διάθεση (δανεισμό) στους δημότες Αγιάς για
μελέτη διαφόρων βιβλίων εθνικού, ηθικοπλαστικού, επιστημονικού και λοιπού
περιεχομένου.
Τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης στα Δημοτικά Διαμερίσματα θα λειτουργούν ως
δανειστικές βιβλιοθήκες με την μέριμνα των Προέδρων των αντίστοιχων Τοπικών
Συμβουλίων ή άλλων προσώπων που θα ορίζονται από τα Τοπικά Συμβούλια.
Περιουσία:
Κάθε κινητό ή ακίνητο που παραχωρείται από οποιοδήποτε φορέα ή αποκτάται από
το Νομικό Πρόσωπο.
Πόροι:
• Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και του Δήμου.
• Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
• Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει και
• Οι πρόσοδοι από δική σας περιουσία.
Διοίκηση
Η βιβλιοθήκη του Δήμου Αγιάς, ως Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
που είναι πενταμελές (5)
Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Αγιάς έχει τον υπ. αριθ.099710350 ΑΦΜ στην Δ.Ο.Υ
Αγιάς και τραπεζικό λογαριασμό υπ.αριθ. 2490300204070 στην αγροτική τράπεζα
Αγιάς και κατά την 31/12/2010 παρουσίαζε καταθέσεις 106,07 € και κατά το
κλείσιμο οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 3.333,66 €
7.- Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου.
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Συστάθηκε με το υπ. αριθ. 289/1982 π.δ. (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/ 29.4.1982), και
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευρυμενών προσαρμόζοντας την συστατική πράξη στις διατάξεις του Ν.3463/2006
και με επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου Δήμου Ευρυμενών».
Διοίκηση
Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Σκοπός
Η εξασφάλιση των απαραίτητων βιβλίων και η διάθεση αυτών για μελέτη στους
δημότες και κατοίκους του Δήμου για την ανύψωση του πνευματικού και
πολιτιστικού επιπέδου αυτών και η οργάνωση εκθέσεων βιβλίου.
Πόροι
α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου
β. Οι πάσης φύσεως εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες
γ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων πραγμάτων ή υπηρεσιών
δ. Πρόσοδοι εκ’ της ιδίας αυτού περιουσίας
ε. Κάθε κρατική επιχορήγηση ή άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου Δήμου Ευρυμενών δεν έχει τραπεζικό
λογαριασμό, Α.Φ.Μ. και δεν έχει συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό από την
σύστασή της έως σήμερα.
Με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ., τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο
Δήμο Αγιάς όπου εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο
αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ.424 της 24/30 Ιανουαρίου
1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως
των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταληφθέντων, εν αδυναμία
εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού».
Β.- Τα περιουσιακά στοιχεία, τα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του
κάθε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία αναφέρονται στα extre των λογαριασμών της Αγροτικής
τράπεζας Αγιάς, και οι υποχρεώσεις των (όπως ακριβώς αναγράφονται στις
συνημμένες καταστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εισήγησης
μεταβιβάζονται στο Δήμο Αγιάς όπως προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις.
Γ.- Το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς και συγκεκριμένα
οι υπάλληλοι:
• Μπαράκου-Βασιλείου Γεωργία του Λεωνίδα ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
εγχόρδων οργάνων-καλλιτεχνική διευθύντρια
• Μπουρντένα Δήμητρα του Αντωνίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
θεωρητικών μαθημάτων και εγχόρδων οργάνων.
• Τσιμπώνης Δημήτριος του Βασιλείου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
εγχόρδων οργάνων
• Ζήσης Γεώργιος του Αντωνίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός θεωρητικών
μαθημάτων
• Αστρουλάκη Αννα του Γεωργίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός φωνητικών
μαθημάτων
• Χαρός Αστέριος του Δημητρίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων
οργάνων
• Δαμαλά Σοφία του Ελευθερίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων
οργάνων
Μεταφέρεται έως την λήξη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και με την ίδια
σχέση και τους όρους εργασίας που κατείχαν, στο Δήμο Αγιάς.
Από την παρούσα θα δημιουργηθούν δαπάνες οι οποίες θα προβλεφθούν στον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2011
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Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Στο σημείο αυτό ζήτησαν από το προεδρείο και έλαβαν το λόγο για να
τοποθετηθούν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:
Ο Τσιτσές Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας.
Θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι τα στοιχεία που αναφέρει ο εισηγητής για την
Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου Δήμου Ευρυμενών και συγκεκριμένα ότι δεν έχει
συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό από την σύστασή της έως σήμερα, δεν είναι
αληθή.
Η Κοινοτική βιβλιοθήκη όλα τα χρόνια επιχορηγούνταν από τον Δήμο Ευρυμενών,
αλλά για το λόγο ότι δεν υπήρχε κίνηση της επιχορήγησης (έσοδα – έξοδα) ο
προϋπολογισμός και ο απολογισμός της ήταν μηδενικός και η επιχορήγηση του δήμου
επιστρέφονταν στον Δήμο.
Μία χρονιά συγκεκριμένα η Κοινοτική βιβλιοθήκη υλοποίησε και ένα έργο και αυτό
θα έπρεπε να έχει καταγραφεί και αναφερθεί.
Πιστεύω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έδωσαν λανθασμένα στοιχεία στον εισηγητή
και ζητάω να διορθωθεί η εισήγηση στο συγκεκριμένο.
Ο Μαρούδας Ρίζος δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας.
Σίγουρα πολλά πράγματα τα επιβάλει ο «Καλλικράτης» και εμείς ως Δ.Σ. δεν
μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Κάνουμε μία διαχείριση πραγμάτων και να
συμφωνήσω ότι την κάνουμε αρκετά καλά. Δεν συμφωνώ όμως με την συγχώνευση των
Νομικών Προσώπων όπως αυτά πρέπει να συγχωνευτούν.
Η θέση ι δική μου είναι ότι όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα να καταργηθούν και να
ενταχθούν όχι σε ένα νέο Ν.Π. αλλά να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Δήμου και να
λειτουργούν με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και όχι με συμβασιούχους 4μήνου
κ.λ.π.
Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος και είπε:
Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υλοποιείται
σήμερα στον δήμος μας ή όποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρθει στην συνέχεια δεν μπορεί
να υλοποιηθεί από τον δήμο παρά μόνο από επιχειρήσεις του Δήμου, άρα στην ουσία
κλείνεις τον δήμο, αφού οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα σου δίνουν την
μοναδική δυνατότητα να αποσπάσεις χρήματα από την ευρωπαϊκή ένωση.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου
και λαμβάνοντας υπόψη:
 Το άρθρου 318 του Ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.»
 Την υφιστάμενη κατάσταση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που
περιήλθαν στο Δήμο Αγιάς από 1-1-2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:
Α.- Την κατάργηση των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ
1- «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς»
Συστήθηκε με την υπ’ αριθμ.12/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
εγκρίθηκε με την υπ. Αρίθμ.3356/2.3.1999 (ΦΕΚ 330/8.4.1999/τ. Β΄) απόφαση του Γ.
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2.- «Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητα Αγιάς»
Συστήθηκε με την 32/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
εγκρίθηκε με την 12021/14-6-1990 απόφαση του Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 408/τ.Β/57-1990) και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 8381/06/06 (ΦΕΚ 719 Β/14-6-2006)
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απόφαση του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την επωνυμία
«Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Αγιάς».
3.- «Μουσική σχολή Κοινότητας Αγιάς»
Συστήθηκε με την αριθ. 10868/85 (ΦΕΚ–398 Β/27-6-85), με την αριθμ.
ΚΑΤΕΧΝ/Δ/51025/4.10.85 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μουσική Σχολή
Κοινότητας Αγιάς». (ΦΕΚ 673/Β/13.11.85).
Με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/16550/99 (ΦΕΚ-896 Β) τροποποιείται η
προηγούμενη ως προς την επωνυμία της «Μουσικής Σχολής Κοινότητας Αγιάς και
ονομάζεται Ν.Π «Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς»
4.- «Δημοτική Χορωδία Αγιάς»
Συστάθηκε με την υπ’ αρίθμ.64/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.7752/07 (ΦΕΚ 1098 Β/4-7-2007) απόφαση του Γ.
Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
5.- «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας του Δήμου Αγιάς»
Συστάθηκε με την 26/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3843/19.3.1999 (ΦΕΚ 421/20.4.1999/τ.Β΄) απόφαση του
Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. «Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Αγιάς»
Συστάθηκε με το υπ’ αριθμ 10/5/19583 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/1958) β.δ. περί συστάσεως
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αγιάς» που
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 106/2001 απόφαση του Δ.Σ αριθ.
19072/01 (ΦΕΚ Β 1356)Απόφασης Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με την 64/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
τροποποιήθηκε ως προς την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Δήμου Αγιάς» υπ αριθ.
7926/06 (ΦΕΚ Β 667/29-5-2006) του Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
7.- Η Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου.
Συστάθηκε με το υπ. αριθ. 289/1982 π.δ. (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/ 29.4.1982), και
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευρυμενών προσαρμόζοντας την συστατική πράξη στις διατάξεις του Ν.3463/2006
και με επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παλαιοπύργου Δήμου Ευρυμενών».
Β.- Την μεταβίβαση στον Δήμο Αγιάς των περιουσιακών στοιχείων των Ν.Π.Δ.Δ.,
τα χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του κάθε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία
αναφέρονται στα extre των λογαριασμών της Αγροτικής τράπεζας Αγιάς, και οι
υποχρεώσεις των (όπως ακριβώς αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης).
Γ.- Την μεταφορά στο Δήμο Αγιάς, του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσική
Σχολή Δήμου Αγιάς» έως την λήξη των συμβάσεων μίσθωσης έργου και με την ίδια
σχέση και τους όρους εργασίας που κατείχαν, και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι:
• Μπαράκου-Βασιλείου Γεωργία του Λεωνίδα ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
εγχόρδων οργάνων-καλλιτεχνική διευθύντρια
• Μπουρντένα Δήμητρα του Αντωνίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
θεωρητικών μαθημάτων και εγχόρδων οργάνων.
• Τσιμπώνης Δημήτριος του Βασιλείου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός
εγχόρδων οργάνων
• Ζήσης Γεώργιος του Αντωνίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός θεωρητικών
μαθημάτων
• Αστρουλάκη Αννα του Γεωργίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός φωνητικών
μαθημάτων
• Χαρός Αστέριος του Δημητρίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων
οργάνων
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•

Δαμαλά Σοφία του Ελευθερίου ειδικότητα εκπαιδευτικός μουσικός εγχόρδων
οργάνων
Από την παρούσα θα δημιουργηθούν δαπάνες οι οποίες θα προβλεφθούν στον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2011
Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.
Την παρούσα απόφαση δεν εγκρίνει ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω
τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο
Σουλιώτης Θεόδωρος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

