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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

42/2016 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23.02.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 16
ο
  :  Έγκριση της 1

ης
 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1338/19.02.2016 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. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αράπης Χρήστος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και 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 16
ο
  :  Έγκριση της 1

ης
 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό 

έτος 2016 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Επειδή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν το 

ύψος του ταμειακού υπολοίπου κατά την 31-12-2015, το ύψος των υποχρεώσεων ΠΟΕ καθώς και το ύψος 

των εισπράξεων από τακτικά και έσοδα ΠΟΕ, ο προϋπολογισμός μας πρέπει να αναμορφωθεί ώστε να 

προσαρμοστεί στο πραγματικό ύψος της 31-12-2015 σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 και τις 

οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών.  

 

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». 

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 3 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

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.  

 

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 612/27.01.2016 αρχικά και στη συνέχεια με την με αριθμό πρωτοκόλλου 1224/17-2-2016  

εισηγήσεις της, που υιοθετήθηκαν αντίστοιχα με τις υπ’ αριθμ. 16/2016 και 21/2016 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής, προτείνει την 1
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:  

 

1.Ως προς τα έσοδα: 

Εγγραφή νέων, μείωση ή ενίσχυση  υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών στο σκέλος των εσόδων : 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1.  06.00.5122.02 Χρηματικό υπόλοιπο από χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ 2014) -5.000,00 1.205,00 

2.  06.00.5123.01 
Χρηματικό υπόλοιπο από επιχορήγηση Ευρωπαϊκού 

προγράμματος FOCUS 
-38.310,81 15.689,19 

3.  06.00.5123.02 

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση 

δημ. Κατασκήνωσης (Επιχορήγηση δημ. 

Κατασκήνωσης) 

90.669,26 90.669,26 

4.  06.00.5123.03 

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση 

από τον ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 

πεντάμηνης απασχόλησης 

19.938,86 19.938,86 

5.  06.00.5123.04 
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από μισθώματα 

σχολικών κτιρίων 
3.254,50 3.254,50 
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

6.  06.00.4219.02 
Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ λόγω παρακράτησης 

ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης 
-337.500,00 452.148,21 

7.  06.00.5122.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2015 147.016,66 229.427,91 

8.  06.00.1321.01 

Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση 

Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα (Ε.Π.Ε. Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος) ΑΔΑ:ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ 

-10.000,00 0,00 

9.  06.00.5124.01 

Χρηματικό υπόλοιπο από Διευθέτηση χειμαρρωδών 

ρεμάτων Μελιβοίας : Από θέση Καραμάνη μέχρι θέση 

Τσαλαβούρα :Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 με 

ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ) 

-34.486,02 12.744,98 

10.  06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού -41.170,85 208.829,15 

11.  06.00.3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης -27.575,65 392.424,35 

12.  06.00.3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης -67.516,89 282.483,11 

13.  06.00.3216.01 
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από 

μισθώματα αστικών ακινήτων 
95.747,95 171.747,95 

14.  06.00.3216.02 
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από χρήση 

νεκροταφείων 
-55.381,46 29.618,54 

15.  06.00.3216.03 
Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από λοιπά 

τέλη 
149.926,26 592.070,38 

16.  06.00.3218 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 
16.380,59 72.380,59 

17.  06.00.5119.01 
Χ.Υ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήμου 
58.894,88 85.926,36 

18.  06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) -1.555,01 34.421,89 

19.  06.00.0112 
Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-

20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62) 
-2.865,10 2.730,00 

20.  06.00.0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) -8.717,34 17.322,18 

21.  06.00.0114 
Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-

20/10/1958)(Λαϊκή) 
2.732,50 7.548,50 

22.  06.00.0115 

Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 

για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 

2946/2001) 

260,00 810,00 

23.  06.00.0117 
Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 

ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 
26.629,80 89.128,86 

24.  06.00.0122 
Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια 

και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 
2.206,00 12.986,00 

25.  06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα (ΠΑΝΑΦΟΝ&ΚΟΣΜΟΤΕ) 12.649,90 37.994,34 

26.  06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες -4.195,64 2.830,57 

27.  06.00.0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 

1828/89) 
-140.783,50 1.596.932,27 

28.  06.00.0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.007,31 5.213,38 

29.  06.00.0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 18.130,00 72.815,73 

30.  06.00.0461 
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 

1080/80)(Πεζοδρόμια) 
-44.134,70 18.251,42 

31.  06.00.0713 

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(άρθρο 80 ΔΚΚ) 

-1.400,00 7.035,00 

32.  06.00.0714 
Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του 

δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 
8.397,42 8.397,42 

33.  06.00.0718 
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 

ανωτέρω τάξεις 
-2.298,88 1.053,00 

34.  06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών -5.497,43 16.511,37 

35.  06.00.1512 
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 

(άρθρο 31 Ν 2130/93) 
6.358,04 35.240,50 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 5 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -

Μείωση – νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

36.  06.00.1514 
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 

κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 
-3.542,09 15.028,30 

37.  06.00.1699 
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούνε να 

συμπεριληφθούνε στις ανωτέρω τάξεις 
-6.817,16 4.761,13 

38.  06.00.2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 590,52 6.878,47 

39.  06.00.2116 
Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και 

εισφορές 
30,00 435,00 

40.  06.00.2118 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών έτους 
2.165,99 3.608,94 

41.  06.00.5119.02 Χ.Υ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 142.037,09 142.037,09 

42.  06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.124,94 7.168,54 

43.  06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού -5.355,00 5.385,00 

44.  06.00.0414 Τέλος ανακομιδής -1.415,00 5.400,00 

45.  06.00.0417.01 
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 

(παραχωρήσεις τάφων) 
-185,00 2.370,00 

46.  06.00.0417.02 Δικαίωμα σύστασης απλού τάφου -6.474,90 1.360,00 

 

 

2. Ως προς τα έξοδα: 

Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Μείωση  

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1 02.00.6142.01 
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Ευρ. προγράμματος 

FOCUS (EYR PRO FOCUS) 
17.466,00 3.184,00 

2 02.00.6431.01 
Δραστηριότητες διοργάνωσης, ενημέρωσης, δημοσίευσης 

& διάδοσης Ευρ προγρ. FOCUS (FOCUS) 
20.844,81 49.155,19 

3 02.30.7322.01 
Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ.  Αγιάς 

(ΣΑΤΑ2014 Συνεχιζόμενο) 
5.000,00 0,00 

4 02.00.8113.02 

Πληρωμή ΔΕΥΑ Αγιάς από υπόλοιπο προγραμματικής 

σύμβασης (Συμψηφισμός με παρακράτηση από ηλεκτρικό 

ρεύμα) 

337.500,00 0,00 

5 02.00.8114.05 Φόροι-Τέλη Έτους 2015 4.020,62 25.952,14 

6 02.10.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2015) 1.077,00 18.923,00 

7 02.10.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 38.794,18 6.951,82 

8 02.10.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ 23.841,00 0,00 

9 02.20.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.464,33 7.535,67 

10 02.25.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.007,23 20.293,77 

11 02.25.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ 1.872,05 19.326,50 

12 02.30.8113.01 Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2015) 24.000,00 0,00 

13 02.30.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.846,14 13.153,86 

14 02.30.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015) 27.410,00 15.739,65 

15 02.35.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015) 10.500,00 0,00 

16 02.30.8117.02 
Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ  από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 

2015(ΣΑΤΑ 2015) 
39.822,50 0,00 

17 02.64.7341.02 

Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση 

Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα (Ε.Π.Ε. Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος) ΑΔΑ:ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ 

10.000,00 0,00 

18 02.00.8511.01 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 
41.170,85 188.861,90 

19 02.00.8511.02 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

τέλη ύδρευσης 
27.575,65 367.873,89 

20 02.00.8511.03 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

τέλη άρδευσης 
67.516,89 176.435,48 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 6 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Μείωση  

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

21 02.00.8511.05 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

τέλη νεκροταφείων 
55.381,46 26.087,04 

22 02.00.6737.02 
Ενέργειες δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης του 

τοπικού σχεδίου απασχόλησης 
10.064,00 0,00 

23 02.80.8114.01 
Πληρωμή φόρων τελών και προστίμων  παρελθόντων 

ετών 
15.514,93 178.237,88 

24 02.00.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015) 9.500,00 0,00 

25 02.10.7331.01 
Επισκευή-Διαμόρφωση χώρου για την στέγαση 

υπηρεσιών του Δήμου (ΣΑΤΑ 2015 Συνεχιζόμενο) 
454,19 9.545,81 

26 02.00.6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 
10.304,96 19.695,04 

27 02.00.6434.01 Δαπάνες διαμονής ,διατροφής Και μετακινήσεων (focus) 3.223,00 19.777,00 

28 02.00.6434.02 Δαπάνες αεροπορικών εισιτηρίων (focus) 2.975,00 4.025,00 

29 02.20.6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων  15.500,00 0,00 

30 02.30.6264.01 Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου 7.000,00 4.500,00 

31 02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 17.000,00 0,00 

32 02.30.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 2.880,00 9.000,00 

33 02.30.6142.05 
Υπηρεσίες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών 

χαρών ΣΑΤΑ 2015) 
2.699,85 3.300,00 

34 02.30.6142.08 
Σύνταξη υγειονομικής έκθεσης αναγνώρισης φυσικού 

πόρου Κόκκινο Νερό ως ιαματικό) 
1.845,00 0,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 840.041,71€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό:850.446,56€. 
 

 

3. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση  των κάτωθι Κ.Α.Ε.: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  02.00.8113.04 
Έξοδα ΠΟΕ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOCUS 

(Χ.Υ. FOCUS) 
9.136,00 9.136,00 

2.  02.00.8113.05 

Υπόλοιπο απόδοσης στην Α’ βάθμια σχολική 

επιτροπή από μισθώματα σχολείων (Χ.Υ. Σχολικών 

Επιτροπών) 

3.254,50 3.254,50 

3.  02.15.7336.02 

Αντιμετώπιση δαπανών βελτίωσης των 

εγκαταστάσεων Δημ. Κατασκήνωσης (Χ.Υ Δημ . 

Κατασκήνωσης) 

50.000,00 50.000,00 

4.  02.15.8113.01 
ΠΟΕ Δημοτικής κατασκήνωσης (Χ.Υ. Δημ. 

Κατασκήνωσης) 
2.032,52 2.032,52 

5.  02.15.8122.01 
Υπόλοιπο έργου από δημοτική κατασκήνωση (Χ.Υ. 

Δημ. Κατασκήνωση) 
1.737,00 1.737,00 

6.  02.70.6054.03 
Εργοδοτικές εισφορές πεντάμηνης απασχόλησης 

(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ) 
19.938,86 54.938,86 

7.  02.00.8113.03 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ (Έτους 2015) 56.402,43 56.402,43 

8.  02.15.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.976,00 2.976,00 

9.  02.20.8113.01 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ Υπηρεσίας 

καθαριότητας 
47.536,24 47.536,24 

10.  02.20.8117.01 Λοιπά Έξοδα ΠΟΕ 19.515,10 31.515,10 

11.  02.30.8122.01 Έργα ΠΟΕ υπηρεσίας τεχνικών έργων 1.012,01 1.012,01 

12.  02.30.8123.01 Μελέτες ΠΟΕ Υπηρεσία τεχνικών έργων 23.425,35 23.425,35 

13.  02.35.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.092,05 1.092,05 

14.  02.70.8116.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.041,02 3.041,02 

15.  02.00.8511.04 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

από μισθώματα ακινήτων 
95.747,95 134.926,13 

16.  02.00.8511.06 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

από λοιπά τέλη & δικαιώματα 
208.821,14 605.940,54 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 7 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

17.  02.00.8511.07 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

από ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών 
16.380,59 60.153,03 

18.  02.10.8122.01 

Έργα ΠΟΕ έτους 2015 επισκευή χώρου - 

διαμόρφωση  για την στέγαση υπηρεσιών του 

Δήμου (ΣΑΤΑ 2015) 

454,19 454,19 

19.  02.20.6264.01 
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

(οχημάτων  τακτικά σέρβις) 
2.500,00 2.500,00 

20.  02.20.6264.02 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

(οχημάτων μη προβλέψιμες βλάβες) 
13.000,00 13.000,00 

21.  02.30.6264.03 
Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου (μη 

προβλέψιμες βλάβες) 
7.000,00 7.000,00 

22.  02.20.6672.03 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανταλλακτικά 

για τακτικά σέρβις) 
7.000,00 7.000,00 

23.  02.20.6672.04 
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ανταλλακτικά 

για μη προβλέψιμες βλάβες) 
10.000,00 10.000,00 

24.  02.30.6672.03 
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 

(ανταλλακτικά για μη προβλέψιμες βλάβες) 
2.880,00 2.880,00 

25.  02.30.8113.02 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  (ΣΑΤΑ 2015) 4.544,85 4.544,85 

26.  02.30.8123.02 

Γεωλογική υδρογεωλογική μελέτη για την 

αναγνώριση ιαματικού πόρου πηγής Κόκκινο Νερό 

Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 2015) 

8.610,00 8.610,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 622.582,65€. 

 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 227.863,88€.  

Ποσό 178.229,16€ του Αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου αφορά ποσό υπολειπόμενο αδιάθετο από 

χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015 ,ποσό 28.829,74€ από αδιάθετη πίστωση από χρηματοδότηση Δημοτικής 

Κατασκήνωσης ,ποσό 12.744,98 από υπόλοιπο για το έργο Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων 

Μελιβοίας κατατεθειμένα σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και ποσό 8.060,00 από το 

πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του προγράμματος έως τώρα μη 

οριστικοποιημένες.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- 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., 

- την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 και τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών,  

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

- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

- τις διατάξεις του άρθρου 63γ του Ν. 3852/2010, 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 

190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- την ανάγκη προσαρμογής του προϋπολογισμού του δήμου Αγιάς Οικ. Έτους 2016 στο πραγματικό ύψος 

Εσόδων-Εξόδων ,ταμειακού υπολοίπου και υποχρεώσεων ΠΟΕ όπως προκύπτουνε από τα βιβλία του 

δήμου και τα απεσταλμένα στοιχεία στο Υπ. Ες.,  

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1224/17.02.2016 και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, 

- τα νέα έσοδα και τις επείγουσες ανάγκες στα έξοδα, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς του τρέχοντος έτους, 

εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 1
η
 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του οικονομικού  

έτους 2016». 

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 8 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Θα καταψηφίσουμε και την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς και το αντίστοιχο 
Τεχνικό του Πρόγραμμα Έργων αποτελούν στην ουσία μια επέκταση του προϋπολογισμού του Κράτους. 
Είναι βαθύτατα αντιλαϊκοί προϋπολογισμοί. Στηρίζονται σε αντεργατικές, ελαστικές σχέσεις εργασίας. 
Εκεί είναι και το θέμα της πολιτικής ενοχής. Όταν λοιπόν ένα όργανο βασίζει τη λειτουργία του σε 
τέτοιου είδους σχέσεις εργασίας, σε τέτοιου είδους εκμετάλλευση και καταπίεση των εργαζομένων 
εμείς είμαστε εναντίον. Διότι και οι υπό αμοιβή και ο περιορισμένος χρόνος εργασίας και οι διάφορες 
μορφές απλήρωτης εργασίας ή και αδήλωτης αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν. Εμείς καταλαβαίνουμε 
πολύ καλά ότι οι Δήμοι της Χώρας λειτουργούν σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί προσπαθούν 
κάποιοι με έντεχνο τρόπο να μας εμφανίσουν ότι εμείς είμαστε γενικά αντίθετοι στη λειτουργία του 
Δήμου. Ναι θα λειτουργήσεις μέσα σ’ ένα πλαίσιο όμως η ποιοτική σου διαφορά είναι όταν θα κάνεις 
προσπάθειες και θα δημιουργήσεις συσχετισμούς αυτό το πλαίσιο να το ανατρέψεις. Όταν υλοποιείτε 
αυτό το πλαίσιο χωρίς να μπαίνετε στη διαδικασία να το σπάσετε εκεί είναι το πρόβλημα. Ελπίζω να 
έγινα κατανοητός σ’ αυτό. Διαφωνούμε ριζικά και καταψηφίζουμε». 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε 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 του άρθρου 63γ 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 26945/31.07.2015 (Β΄1621) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - 

Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-

ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 1224/17-2-2016  επικαιροποιημένη εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 21/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

για την κατάρτιση του επικαιροποιημένου σχεδίου της 1
ης

 αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

Αθανάσιος Ολύμπιος δήλωσε «παρών», 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» και 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»,  

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ



Σελίδα 9 από 9 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Εγκρίνουμε: 

1. Την 1
η
 αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό  έτος 2016, σύμφωνα με 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 1224/17-2-2016 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς και 

την υπ’ αριθμ. 21/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

2. 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». 

 

3. Την αποστολή της παρούσας για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και την κοινοποίησή της στο Τμήμα Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Ψήφισε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Αθανάσιος Ολύμπιος. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Αντίγονος Βατζιάς, Γεώργιος Μασούρας, Θωμάς Σιμούλης 

και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας 

«Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα - 

Λιαράτσικα, για τους λόγους που αναφέρονται στις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ


		2016-02-25T11:01:44+0200
	Athens




