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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
25/2017
από το πρακτικό της 1ης/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 22ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων οικονομικού έτους 2017.
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00
(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος1
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Σελίδα 2 από 7

ΑΔΑ: Ω0Ρ1Ω6Ι-ΨΧΟ

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 22ο : Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων οικονομικού έτους 2017.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για
το οικονομικό έτος 2017 και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017
(ΑΔΑ:669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.
Με τις με αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ω1ΜΙΩ6Ι-3ΛΑ, ΑΔΑ: ΩΩΜΗΩ6Ι-4ΨΚ, ΑΔΑ: 60ΞΘΩ6ΙΑΟΧ, ΑΔΑ: ΩΨ7ΔΩ6Ι-ΝΒΞ, ΑΔΑ: ΩΥ6ΧΩ6Ι-Κ0Χ, ΑΔΑ: 65Ο9Ω6Ι-Φ3Γ, ΑΔΑ: 78Γ4Ω6Ι-Ζ6Θ, ΑΔΑ:
ΨΗΡ0Ω6Ι-8Α1, ΑΔΑ: 6ΗΞ0Ω6Ι-62Δ, ΑΔΑ: ΩΒΝΕΩ6Ι-9Μ4, ΑΔΑ: ΩΝΛ1Ω6Ι-ΖΗΝ, ΑΔΑ: 7ΞΛ2Ω6Ι4Β9, ΑΔΑ: ΩΕΔΕΩ6Ι-Τ16, ΑΔΑ: ΨΟΖ8Ω6Ι-9ΗΦ και ΑΔΑ: ΩΩ8ΩΩ6Ι-Ω6Ξ, αποφάσεις Δημάρχου «περί
απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης», αντιμετωπίσθηκαν οι
ανάγκες από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρός παγετός, μεγάλο ύψος βροχής,
θυελλώδεις άνεμοι) που έπληξαν όλη την έκταση του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα από 9 ως 19
Ιανουαρίου 2017. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν προκειμένου να αντεπεξέλθει ο Δήμος στην άμεση και
επιτακτική ανάγκη για τον αποχιονισμό των οδών, την αποκατάστασης της λειτουργίας του οδικού
δικτύου, την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε βασικές υποδομές του Δήμου και τη
διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της
παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού
γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».
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
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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 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, 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
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

αιτιολογημένη
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Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63γ του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «γ)
καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της
υλοποίησής του».
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, με την με αριθμό
πρωτοκόλλου 462/26.01.2017 εισήγησή της, που υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προτείνει την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:
1. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής:
Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Μείωση
Αριθμός
τροποποίηση
1.
02.00.6492
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
40.000,00
0,00
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων
2. 02.20.6142.01
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
23.499,33
158.500,67
Λακέρειας , Μελιβοίας & Ευρυμενών (Ε.Δ.)
3. 02.30.7326.01 Διαμόρφωση χώρου στέγασης υπηρεσιών του
7.500,00
14.600,00
Δήμου (ΣΑΤΑ2017)
4. 02.30.7331.02
Αντικατάσταση στέγης δημοτικών
4.500,00
0,00
καταστημάτων στο κέντρο της Αγιάς (ΣΑΤΑ 2017)
5. 02.25.7412.07
Μ.Π.Ε έργων σε υδατορέματα (ΣΑΤΑ 2017)
3.000,00
2.000,00
6. 02.70.7413.01
Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους
5.000,00
5.000,00
Μελιβοίας (ΣΑΤΑ2017
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό:83.499,33 €.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 146.519,33€ Ποσό 8.060,00 από το πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του προγράμματος έως τώρα μη οριστικοποιημένες ποσό
17.000,00 από Χ.Υ. δημοτικής κατασκήνωσης ποσό 37.960,00 από Δ κα κατανομή σχολείων ποσό
20.000,00 από ΣΑΤΑ 17 και 63.499,33 από Ε.Δ.

2. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Κωδικός
Αύξηση –
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Αριθμός
νέα εγγραφή
τροποποίηση
1.
02.30.6662.04
Προμήθεια αλατιού για παγετό
4.791,98
4.791,98
2.
02.30.6662.05
Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών
1.364,00
1.364,00
3.
02.30.6279.03
Αποχιονισμός οδών Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας
20.114,35
20.114,35
4.
02.30.6279.04
Αποχιονισμός οδών Δ.Ε. Μελιβοίας
24.800,00
24.800,00
5.
02.30.6279.05
Αποχιονισμός οδών Δ.Ε. Ευρυμενών
5.239,00
5.239,00
6.
02.30.6279.06
Αποχιονισμός Κ.Χ. Δήμου Αγιάς
2.230,00
2.230,00
7.
02.30.6279.07 Καθαρισμός αλιευτικού καταφυγίου Στομίου
4.960,00
4.960,00
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ.
20.000,00
20.000,00
8.
02.30.7326.03 Νερομύλων –Μελιβοίας λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης (ΣΑΤΑ2017)
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό:83.499,33€
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 63.020,00€.
Ποσό 8.060,00 από το πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του
προγράμματος έως τώρα μη οριστικοποιημένες ποσό 17.000,00 από Χ.Υ. δημοτικής κατασκήνωσης ποσό
37.960,00 από Δ κα κατανομή σχολείων
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3. Αλλαγή τίτλου
Κωδικός
Α/Α
Αριθμός
1 02.20.6142.01

2

Υπάρχων τίτλος

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Λακέρειας, Μελιβοίας & Ευρυμενών
(Ε.Δ.)
02.30.6142.06 Υπηρεσίες πιστοποίησης διαδικασιών
νομιμοποίησης δημοτικών ακινήτων
(ΣΑΤΑ 2016)

ΑΔΑ: Ω0Ρ1Ω6Ι-ΨΧΟ

Νέος τίτλος μετά την αναμόρφωση
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων
Δ.Ε. Μελιβοίας & Ευρυμενών (Ε.Δ.)
Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
νομιμοποίησης δημοτικών ακινήτων
(ΣΑΤΑ 2016)

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την 1/2017 απόφασή της προτείνει την 1η
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αύξηση –
Σύνολο μετά
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Μείωση νέα
την
Αριθμός
εγγραφή
τροποποίηση
Διαμόρφωση χώρου στέγασης υπηρεσιών του
-7.500,00
14.600,00
1
02.30.7326.01
Δήμου (ΣΑΤΑ2017)
Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων
-4.500,00
0,00
2
02.30.7331.02
στο κέντρο της Αγιάς (ΣΑΤΑ 2017)
3
02.25.7412.07
Μ.Π.Ε έργων σε υδατορέματα (ΣΑΤΑ 2017)
-3.000,00
2.000,00
Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους
-5.000,00
5.000,00
4
02.70.7413.01
Μελιβοίας (ΣΑΤΑ2017
Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στις Τ.Κ.
20.000,00
20.000,00
5
02.30.7326.03
Νερομύλων –Μελιβοίας λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης (ΣΑΤΑ2017)
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1η Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Έργων έτους 2017.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνούμε με τον τρόπο
που αυτός εκτελείται και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε και αυτή την αναμόρφωσή του».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η ψήφισή του ή μη, έχει σχέση
με την αντίληψη που έχει ο καθένας χωριστά , αλλά και η κάθε παράταξη. Στην ουσία η εκτέλεση των
προϋπολογισμών στον Δήμο Αγιάς είναι μία πράξη αποδοχής και συμμετοχής στην αντιλαϊκή πολιτική που
ασκείται συνολικά από το Κράτος. Μια πολιτική που φορτώνει τις τοπικές διοικήσεις με αρμοδιότητες από
τη μία μεριά και από την άλλη μειώνει συνέχεια τους πόρους που διατίθενται. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί
και μία απόδειξη της πολιτικής στάσης της κάθε δημοτικής Αρχής, η οποία αντί να βγει και να καταγγείλει
και να κινητοποιήσει των κόσμο ενάντια σ’ αυτές τις πρακτικές και τις κατευθύνσεις, τα περνάει στο
ντούκου ψηφίζοντας την εκτέλεση των συγκεκριμένων προϋπολογισμών με τη λογική εάν δεν το κάνουμε
θα κλείσει ο Δήμος. Οι Δήμοι δεν κινδυνεύουν να κλείσουν έτσι. Οι Δήμοι θα κλείσουν ή στην ουσία θα
υπολειτουργούν λόγω της πρακτικής που ακολουθείται. Αναγκαστικά υποβαθμίζεται κάθε αναγκαία
υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες από το Κράτος και σεις το δέχεστε αδιαμαρτύρητα.
Διαφωνούμε κάθετα μ’ αυτή τη λογική γι’ αυτό και καταψηφίζουμε και την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, όπως είχαμε κάνει και με το σύνολο του προϋπολογισμού».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννη Σπανού,
- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/06 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 (Α΄42): «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 63γ και 65 παρ.1 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. 23976/22.07.2016 (Β΄ 2311) με την οποία δόθηκαν οι οδηγίες για τη σύνταξη του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων
και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2017 και στη συνέχεια
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ:669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 462/26.01.2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς για την κατάρτιση του σχεδίου της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2017,
- την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία
συντάχθηκε το σχέδιο της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2017 του Δήμου
Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 1/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΤΦΩ6Ι-0ΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση των Αποφάσεων Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και
προμηθειών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων»,
- τις με αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑ: Ω1ΜΙΩ6Ι-3ΛΑ, ΑΔΑ: ΩΩΜΗΩ6Ι-4ΨΚ, ΑΔΑ:
60ΞΘΩ6Ι-ΑΟΧ, ΑΔΑ: ΩΨ7ΔΩ6Ι-ΝΒΞ, ΑΔΑ: ΩΥ6ΧΩ6Ι-Κ0Χ, ΑΔΑ: 65Ο9Ω6Ι-Φ3Γ, ΑΔΑ:
78Γ4Ω6Ι-Ζ6Θ, ΑΔΑ: ΨΗΡ0Ω6Ι-8Α1, ΑΔΑ: 6ΗΞ0Ω6Ι-62Δ, ΑΔΑ: ΩΒΝΕΩ6Ι-9Μ4, ΑΔΑ:
ΩΝΛ1Ω6Ι-ΖΗΝ, ΑΔΑ: 7ΞΛ2Ω6Ι-4Β9, ΑΔΑ: ΩΕΔΕΩ6Ι-Τ16, ΑΔΑ: ΨΟΖ8Ω6Ι-9ΗΦ και ΑΔΑ:
ΩΩ8ΩΩ6Ι-Ω6Ξ, αποφάσεις Δημάρχου «περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης»,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας,
- το γεγονός ότι ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Δώτιον Πεδίον», δήλωσε «παρών»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνουμε:
- Την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2017,
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 462/26.01.2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά
αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
-

Την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, έτους 2017, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Τη διενέργεια των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010(Α΄87): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί
για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις
επιπλέον ενέργειες.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος
Καλαγιάς (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας
Δήλωσε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον» Ολύμπιος Αθανάσιος.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

