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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 8
ης

/ 28-8-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 5
ο
:  Έγκριση 6

ης
 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 6

ης
 

αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

11221/24-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

6. Καψάλης Βασίλειος 7. Λέτσιος Βασίλειος 

8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος
2
 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Σμυρλής Βασίλειος 13. Σουλιώτης Θεόδωρος   

14. Συρακούλης Γεώργιος
3
 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

16. Αργύρης Νικόλαος 17. Βαλάρης Γεώργιος 

18. Βόγιας Δημήτριος 19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

20. Κουτσαντάς Βασίλειος 21. Ξαφάρας Χρήστος 

22. Σιμούλης Θωμάς 23. Στάθης Νικόλαος 

24. Πατσάς Κυριάκος 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

3
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
:  Έγκριση 6

ης
 τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 6

ης
 

αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα 

εξής: «5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση 

των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που 

αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, 

καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»  

 

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 
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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 δε 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.  

 

Επίσης, 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 του 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 του 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 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.  

 

Επιπλέον δε, όσον αφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου, το 

περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ’ έτος 

εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και οι δαπάνες των οποίων 

καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό (ΥΠ.ΕΣ. 10809/ΕΓΚ.8/23-2-09 : Οδηγός 
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κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης 2009), για τη διαδικασία Τροποποίησής 

του ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011, 

τεύχος Α΄), με τις οποίες ορίζεται ότι: «Το άρθρο 4 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται 

ως εξής: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εκτελεστική 

επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, 

υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το 

οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη 

σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού 

συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική 

επιτροπή τους και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης των λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και 

εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.» 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 

αντικαθίσταται ως εξής: «Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης και του 

προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης». 3. Η παράγραφος 4 του 

άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος 

δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική 

έγκριση».  

 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2014 

συμπεριλαμβάνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, όπως εγκρίθηκε με τις με 

αριθμό 227/2013 και 255/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα 

με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06): «3. Δεν 

επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 4. 

Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

 

Επειδή, έχουν προκύψει έκτακτες χρηματοδοτήσεις αλλά και επείγουσες ανάγκες 

(πλην έργων), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς 

του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών.  

Συγκεκριμένα: το ΥΠΕΣ με την αριθμ. πρωτ. 25332/24-6-2014 (ΑΔΑ:ΩΕΠΗΝΗ- 

ΘΚΒ) απόφαση του κατανέμει στον δήμο μας το ποσό των 17.900,00€ για συντήρηση 

& επισκευή σχολικών κτιρίων Επειδή το συγκεκριμένο ποσό δεν είχε προβλεφθεί 

στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2014 προτείνεται η εγγραφή τους με την 

παρούσα. 

 

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 10143/24-7-2014 εισήγησή της, η οποία υιοθετήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.6/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και με την υπ’ αριθμ. 

139/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, προτείνει την 6
η
 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 6
η
 τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης, ως ακολούθως:  
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1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014: 

 

Α. Ως προς τα έσοδα: Εγγραφή νέων κωδικών αριθμών ή ενίσχυση υφιστάμενων στο 

σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  06.00.1211.03  

Συντήρηση & επισκευή 

σχολικών κτιρίων 

(ΑΔΑ:ΩΕΠΗΝΗ-ΘΚΒ) Υπ. 

ΕΣ. 

17.900,00 17.900,00 

2.  06.00.0211 
Τόκοι χρηματικών 

καταθέσεων σε τράπεζες 3.127,06 

4.127,06 

Εισπραχθήκανε στις 

31/7/2014 extrait 

Λογ. Τράπεζας   

3.  06.00.0713 

Παράβολα για την έκδοση 

αδειών ίδρυσης & 

λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού χαρακτήρα  

2.410,00 7.355,00 

 

Β. Ως προς τα έξοδα :Μεταφέρω στο Αποθεματικό τους εξής κωδικούς αριθμούς 

εξόδων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1 02.00.6715.02  

Χρηματοδότηση Κοινωφελούς 

Επιχείρησης για υλοποίηση 

προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» (Λανθασμένη Εγγραφή 

Κωδικού) 

60.370,30 0,00 

2 02.30.6261.02 Συντήρηση κτιριακών υποδομών  2.405,00 2.515,00 

3 02.15.6279.04 

Συντήρηση & επισκευή δρόμου 

δημοτικής κατασκήνωσης (Υπ. 

Υγείας ) 
5.000,00 6.500,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό : 91.212,36€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό 91.579,80€. 

 

 

Γ. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την εγγραφή ή ενίσχυση 

νέων Κ.Α.Ε., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1 02.15.6261.02 

Εργασίες συντήρησης υποδομών Β’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ 

Σχολείων ) 
4.920,00 4.920,00 

2 02.15.6261.03 

Εργασίες συντήρησης υποδομών 

Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ 

Σχολείων ) 
4.920,00 4.920,00 

ΑΔΑ: ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 9 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

3 02.15.6261.04 
Εργασίες συντήρησης αύλειων 

χώρων σχολειών (ΣΑΤΑ Σχολείων) 4.920,00 4.920,00 

4 02.15.6264.02 
Συντήρηση εξοπλισμού θέρμανσης 

σχολείων (ΣΑΤΑ Σχολείων ) 3.140,00 3.140,00 

5 02.00.6718.01 

Υποχρεωτική πληρωμή για 

μεταβίβαση εισοδημάτων σε 

τρίτους –Χρηματοδότηση 

Κοινωφελούς Επιχείρησης για 

υλοποίηση προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» 

60.370,30 60.370,30 

6 02.00.6111 
Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων  4.500,00 9.500,00 

7 02.00.61116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  537,06 2.537,06 

8 02.00.6451 
Συνδρομές σε εφημερίδες, 

περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα  500,00 4.000,00 

9 02.15.6481.03 
Προμήθεια ειδών ιχθυοτροφείου & 

κατεψυγμένων ειδών (Υπ. Υγείας) 5.000,00 11.000,00 

10 02.30.6262.04 
Αποκατάσταση οδοστρώματος 

στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου  2.405,00 2.405,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 91.212,36€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 

367,44€.  

 

 

2. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2014, σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή 

σας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2014 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1.  02.15.6261.02 

Εργασίες συντήρησης υποδομών Β’ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ 

Σχολείων ) 
4.920,00 4.920,00 

2.  02.15.6261.03 

Εργασίες συντήρησης υποδομών 

Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ 

Σχολείων ) 
4.920,00 4.920,00 

3.  02.15.6261.04 

Εργασίες συντήρησης αύλειων 

χώρων σχολειών (ΣΑΤΑ Σχολείων 

) 
4.920,00 4.920,00 

4.  02.15.6264.02 
Συντήρηση εξοπλισμού θέρμανσης 

σχολείων (ΣΑΤΑ Σχολείων ) 3.140,00 3.140,00 

ΑΔΑ: ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 7 από 9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2014 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – 

νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

5.  02.00.6718.01 

Υποχρεωτική πληρωμή για 

μεταβίβαση εισοδημάτων σε 

τρίτους –Χρηματοδότηση 

Κοινωφελούς Επιχείρησης για 

υλοποίηση προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» 

60.370,30 60.370,30 

6.  02.00.6715.02  

Χρηματοδότηση Κοινωφελούς 

Επιχείρησης για υλοποίηση 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

(Λανθασμένη Εγγραφή Κωδικού) 

-60.370,30 0,00 

7.  02.00.6111 
Αμοιβές νομικών & 

συμβολαιογράφων  4.500,00 9.500,00 

8.  02.00.61116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  537,06 2.537,06 

9.  02.00.6451 
Συνδρομές σε εφημερίδες, 

περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα  500,00 4.000,00 

10.  02.15.6481.03 
Προμήθεια ειδών ιχθυοτροφείου & 

κατεψυγμένων ειδών (Υπ. Υγείας) 5.000,00 11.000,00 

11.  02.30.6262.04 
Αποκατάσταση οδοστρώματος 

στην Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου  2.405,00 2.405,00 

12.  02.30.6261.02 Συντήρηση κτιριακών υποδομών  -2.405,00 2.515,00 

13.  02.15.6279.04 

Συντήρηση & επισκευή δρόμου 

δημοτικής κατασκήνωσης (Υπ. 

Υγείας ) 
-5.000,00 6.500,00 

 

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης μόνο ως προς 

τον τίτλο του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ  

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
ΑΠΟ  

Αύξηση – 

μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1 02.25.7412.14 

ΜΠΕ  αδειών χρήσης νερού 

αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. 

Μελιβοίας ΣΑΤΑ 13 
2.500,00 2.500,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ  

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
ΣΕ 

Αύξηση – 

μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1 02.25.7412.14 

ΜΠΕ  αδειών χρήσης & 

εκτέλεσης έργου  αρδευτικών 

πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας ΣΑΤΑ 13 
2.500,00 2.500,00 

 

ΑΔΑ: ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 8 από 9 

4. Την διενέργεια των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην 

τρέχουσα αναμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας: 

 

1. Την 6
η
 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς του οικονομικού  

έτους 2014, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

2.  Την 6
η
 Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς του 

οικονομικού  έτους 2014, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας. 

 

3. Την διενέργεια των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην 

παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59, 

- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, 

- το υπ’ αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,  

- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011, τ’ Α΄), 

- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2014, ο οποίος 

ψηφίστηκε με υπ’ αριθμ. 227/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΩ6Ι-9Ν6) και 255/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 29/2013 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ6Ι-Χ1Β), 48/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ6Ι-Ε0Ψ), 

78/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Ι-8ΚΤ), 95/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Ω6Ι-ΤΥ7) και 110/2014 

(ΑΔΑ: 7Η3ΟΩ6Ι-ΡΛΟ) αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με τις 

οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 

Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2014, 

- την με αριθ. πρωτ. 10143/24-7-2014 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου Αγιάς,  

- την υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την κατάρτιση 

σχεδίου τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 

- την με υπ’ αριθμ. 139/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, 

- την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι οποίες 

δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ρίζου Μαρούδα, Αντίγονου 

Βατζιά, Βασίλειου Καψάλη και Αθανάσιου Τριανταφύλλου,  

και μετά από συζήτηση 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 9 από 9 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει: 

1. Την 6
η
 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό  

έτος 2014, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 10143/24-7-2014  εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 139/2014 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

2.  Την 6
η
 Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, 

έτους 2014, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 10143/24-7-2014  εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, την υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ’ αριθμ. 139/2014 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

3. Την διενέργεια των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 

65 του Ν.3852/2010. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρίζος Μαρούδας, Αντίγονος Βατζιάς, 

Βασίλειος Καψάλης και Αθανάσιος Τριανταφύλλου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6
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