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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

140/2019

από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 7ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς.
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.
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Θέμα 7 : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 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».
Με το άρθρο 72 την παρ. 1 περίπτ.κ.iv. του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1
του Ν. 4623/2019 ορίζεται ότι: «1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 72 - Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων:
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …… vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων
προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του
δήμου»….
Ως εκ τούτου και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. εγκρίνεται από την Οικονομική
Επιτροπή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης»
Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφασή του, προχώρησε στην 2η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 την οποία καταθέτουμε για την προβλεπόμενη έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ.3, 236 παρ.1 και 240 παρ. 2 του Ν.3463/06 (Α΄ 114) «Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.. περ. κ.iv. του Ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα.»,
- την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα

ΑΔΑ: 78ΓΥΩ6Ι-Η7Υ
Σελίδα 3 από 3

η

Εγκρίνουμε τη 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» Δήμου
Αγιάς για το οικονομικό έτους 2019, όπως αυτή κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.
20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ, η οποία έχει ως εξής:
Α./ Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς των εξόδων:
Κωδικός
Αριθμός
1 00.6813
2 15.8231

Τίτλος
Λοιπές εγγυήσεις
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ταμεία

Αύξηση

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
στο
Αποθεματικό

1.500,00
12.696,00

Β/ Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών των εξόδων Κ.Α.Ε.:
Α/Α
Κωδικός Αριθμός
Τίτλος
1.
15.6011
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
2.
15.6021
Αποδοχές υπαλλήλου αορίστου χρόνου
3.
15.6052
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου
4.
15.6473
Οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων
5.
15.6691
Προμήθεια τροφίμων και λαχανικών
6.
15.6634
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
7.
15.6643
Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 14.196,00€.
Υπόλοιπο ποσό στο αποθεματικό 3.200,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2019.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

17.396,00

Αύξηση
1.582,00
4.176,00
536,00
900,00
4.800,00
2.200,00
2,00

