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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

133/2019
από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα : Σύνταξη σχεδίου 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 16:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
13401/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87).
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. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος
5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και
Καραφέριας Νικόλαος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ης
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Θέμα : Σύνταξη σχεδίου 9 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του
οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις
άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί
ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν
τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας
ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην
παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων
κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα
νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς
πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον
τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και
δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από
πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς
πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η
μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν
αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα
ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο
διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή
ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται
ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη
γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή
τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η
εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του
προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του
προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή
δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή
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διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν
την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, την με αριθμό πρωτοκόλλου
13275/12-12-2019 εισήγησή της, προτείνει την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:
1.Ως προς τα έσοδα:
Εγγραφή νέων, μείωση ή ενίσχυση υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών στο σκέλος των εσόδων :
Αύξηση Σύνολο μετά
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Μείωση – νέα
την
Αριθμός
εγγραφή
τροποποίηση
1.

06.00.0441

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν
2130/93) ΑΔΑ:6Ν8Ρ46ΜΤΛ6-ΦΗΟ
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του
άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)
ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (αρθρ55
ν.1946/91)
«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών
χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς».
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση 2019 ΑΔΑ:6ΨΜΚ464844-ΗΤΚ
Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) για προμήθεια
απορριμματοφόρου ή λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων

25.040,00

37.328,72

26.590,00

29.626,62

17.705,00

178.705,00

188.165,00

188.165,00

150.000,00

150.000,00

2.

06.00.0715

3.

06.00.4311

4.

06.1319.01

5.

06.00.1322.08

6.

06.00.1319.02

Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και
εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ

84.773,76

84.773,76

7.

06.00.0611

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο
25 Ν 1828/89),

74.838,69

1.599.602,92

8.

06.00.0117

Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων
(άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)

-35.795,70

893,60

9.

06.00.0111

Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192
ΚΔΚ)

-9.969,35

36.367,25

10.

06.00.1512

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)

-24.606,59

102.419,94

11.

06.00.0461

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν
1080/80)(Πεζοδρόμια)

-8.618,14

33.258,00

12.

06.00.1514

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)

-5.473,79

854,12
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Αύξηση Μείωση – νέα
εγγραφή

Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

13.

06.00.1511

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών

-5.308,99

13.034,47

14.

06.00.0414

Τέλος ανακομιδής

-5.739,50

4.790,00

15.

06.00.0451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)

-1.162,37

306,55

16.

06.00.0113

Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195
ΚΔΚ)

-1.265,78

14.180,55

17.

06.00.0129

Λοιπά έσοδα από ακίνητα(ΠΑΝΑΦΟΝ &
ΚΟΣΜΟΤΕ)

-1.830,70

24.965,93

2. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά στο Αποθεματικό τα παρακάτω ποσά από κωδικούς αριθμούς των εξόδων για την ενίσχυσή του:
Αύξηση Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Μείωση – νέα
Αριθμός
τροποποίηση
εγγραφή
1.

02.15.6471.03

Διοργάνωση καστανογιορτής στην
Τ.Κ. Μελιβοίας (ΠΕΔ Θεσσαλίας)

500,00

0,00

2.

02.15.6481.01

Προμήθεια ειδών διατροφής
(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)

1.371,98

65.628,02

3.

02.20.6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
μέσων

6.000,00

0,00

4.

02.20.6662.06

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Δ.Ε. Λακέρειας

2.080,92

2.919,08

5.

02.20.6261.01

Καθαρισμός οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1
περιπτ.26 ν.3852/10)

1.102,00

0,00

6.

02.20.6063.01

Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας-Χορήγηση γαλάτων

1.630,46

11.499,98

7.

02.20.6141.01

Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (ΦΟΣΔΔΑ)

4.321,54

117.678,46

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό:484.348,44€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό:492.511,14€.
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3. Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

1.

02.15.6471.05

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Αγιάς
(ΠΕΔ Θεσσαλίας)

2.

02.00.6711.03

3.

Αύξηση –
νέα
εγγραφή

Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

500,00

500,00

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
ΑΔΑ:ΩΙΤΜ46ΜΤΛ6

17.705,00

17.705,00

02.00.6121

Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (αρθρ.92
ν.3852/2010 άρθρο 230,242 &248 ΔΚΚ)

2.611,88

98.597,88

4.

02.60.7135.03

«Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών
χαρών σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς». ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του
Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019
ΑΔΑ:6ΨΜΚ464844-ΗΤΚ

188.165,00

188.165,00

5.

02.00.6312.02

Πληρωμή Φ.Ε. Έτους 2018

2.623,40

14.397,84

6.

02.00.6312.03

Πληρωμή Δόσης ΕΝΦΙΑ Έτους 2018

2.443,33

11.730,48

7.

02.64.7413.01

Μελέτη εφαρμογής του Net Metering και του
Virtual Net Metering σε εγκαταστάσεις και
λειτουργίες του Δήμου Αγιάς

24.413,79

24.413,79

8.

02.64.7413.02

Μελέτη για την κατασκευή φράγματος στην ΤΚ
Ποταμιάς του Δήμου Αγιάς

60.360,00

60.360,00

9.

02.62.7135.01

Προμήθεια απορριμματοφόρου ή λοιπών
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

150.000,00

150.000,00

10.

02.15.6213.01

Πληρωμή ύδρευσης δημοτικής κατασκήνωσης
(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)

1.371,98

6.371,98

11.

02.10.6232.01

Μίσθωμα κτιρίου Γηροκομείου Αγιάς

1.700,00

11.300,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 451.894,38€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό : 40.616,76€.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του ν. 3536/2007 (Α΄42): «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (Α'114): «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων»,
- την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (Β’ 2658): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των δήμων, οικονομικού έτους 2018»,
- την υπ’ αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΡΧΩ6Ι-ΩΛΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση Διορθωμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2019,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 308/2138/15-01-2019
(ΑΔΑ: 6ΜΣΡΟΡ10-2ΟΩ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας,
- τις υπ’ αριθμ. 45/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ96ΟΡ10-ΦΙ4), 60/2019 (ΑΔΑ: ΨΤΨΒΩ6Ι-ΓΟ7) , 105/2019 (ΑΔΑ:
ΡΠΡΑΩ6Ι-ΕΞΦ), 128/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΩΚΩ6Ι-ΨΦΜ), 143/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΛΒΩ6Ι-8ΤΨ), 166/2019
(ΑΔΑ: ΩΩΥΧΩ6Ι-50Ζ) και 187/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΜΙΩ6Ι-9ΥΧ) και 203/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΡΩ6Ι-Κ11),
με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2019,
- την με αριθμό πρωτ.: 13275/12-12-2019 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Α. Καταρτίζουμε το σχέδιο της 9ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού
έτους 2019, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13275/12-12-2019 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η παρούσα να υποβληθεί για τη σχετική έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/2019.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

