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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 16:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.04.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 3636 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

67/2020 
από το πρακτικό της 5ης/ 29.04.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα  10ο  : Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 

6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την πρόσληψη 

εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 

μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Τετάρτη 29.04.2020, ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 3454/25.04.2020 

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 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Καφετσιούλης Απόστολος 

12. Κρανιώτης Ευάγγελος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σωτηρίου Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τσιαγκάλης Νικόλαος 25. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Αλεξανδρίδου Βασιλική  

 

http://www.dimosagias.gr/
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ομολίου Γεώργιος Ταπατάς. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα  10ο  : Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 

6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την πρόσληψη 

εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 

μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε 

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

οικονομικό έτος 2020, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-

ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Με τις υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ) και 54/2020 (ΑΔΑ: 

Ω151Ω6Ι-5Ε1) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου 

Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020. 

 

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφο 5β του ΦΕΚ 75/τεύχος Α. 30.3.2020 σε περιπτώσεις 

αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα από 

την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 

υποχρεούνται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων 

πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 2 του εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) 

εφαρμόζονται αναλόγως. Οι δήμοι δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους, να επιχορηγούνται 

εκτάκτως από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων, κατά το μέρος που δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες για την αναμόρφωση πιστώσεις. Η εν λόγω επιχορήγηση παρακρατείται σε δεκαοκτώ (18) 

ισόποσες δόσεις από τις μελλοντικές επιχορηγήσεις των ΚΑΠ. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων που 

απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010. 

 

Β) Επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ /11.03.2020/ τεύχος Α΄ άρθρο 10 παράγραφος 3α και 3β κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 . 

Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 

οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 
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Γ) Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφο 2 ΦΕΚ64.14.3.2020./Τεύχος Α εφόσον εξακολουθεί να 

υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 

βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν 

δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 

δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 

οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του. 

Λαμβάνοντας  υπόψιν τα παραπάνω και επειδή στον προϋπολογισμό του δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 

2020 δεν υπήρχαν εγγεγραμμένες πιστώσεις πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) 

υπαλλήλων ορισμένου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα τριών (3) οδηγών και επτά (7) 

εργατών καθώς και μιας (1) βοηθού νοσηλευτών για την υπηρεσία της κοινωνικής πολιτικής με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε με την υπ’ αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-

1ΩΙ) σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, την οποία καταθέτουμε για έγκριση 

στο δημοτικό Συμβούλιο και η οποία έχει ως εξής:: 

 

1. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών : 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση/ 

Μείωση/  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  20.6142.02 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελίβοιας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους 

2020  (Ε.Δ.) 

25.496,00 146.791,20 

2.  30.6644 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 
24.004,00 10.996,00 

3.  45.6011.01 
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας 

νεκροταφείων 
6.050,00 20.554,58 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 55.550,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 62.795,58€. 

 

2.  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.  20.6041.01 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

39.000,00 39.000,00 

2.  20.6054.01 

Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων Ορισμένου 

(ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

10.500,00 10.500,00 

3.  15.6041.01 

Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

4.800,00 4.800,00 

4.  15.6054.01 

Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

1.250,00 1.250,00 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 55.550,00€. 
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Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 7.245,58€. 

Παρατήρηση: Η αποδέσμευση του ποσού των τακτικών αποδοχών υπηρεσίας νεκροταφείων 

δικαιολογείται από την μετάταξη ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- 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 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. 4172/13 (Α’ 167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.», όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 189 του N. 4555/18 (Α’ 133) : «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του Ν. 4623/19 (Α’ 134) : «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (Α'114): «Περί οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 

55/11.03.2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 

τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.», 

- την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (Β΄ 2658): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018», 

- την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ): «Νέες 

ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

- το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 20203/27.03.2020: «Καταγραφή τετράμηνων συμβάσεων από τους ΟΤΑ α΄ 

και β’ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.», 

- την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ) και 54/2020 

(ΑΔΑ: Ω151Ω6Ι-5Ε1) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τις οποίες αναμορφώθηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020, 

- την υπ’ αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  
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Α. Εγκρίνουμε την 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2020, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. την υπ’ αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΦ4Ω6Ι-1ΩΙ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών : 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση/ 

Μείωση/  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  20.6142.02 

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. 

Μελίβοιας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους 

2020  (Ε.Δ.) 

25.496,00 146.791,20 

2.  30.6644 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 
24.004,00 10.996,00 

3.  45.6011.01 
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας 

νεκροταφείων 
6.050,00 20.554,58 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 55.550,00€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 62.795,58€. 

 

2.  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.  20.6041.01 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

39.000,00 39.000,00 

2.  20.6054.01 

Εργοδοτικές εισφορές Υπαλλήλων Ορισμένου 

(ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

10.500,00 10.500,00 

3.  15.6041.01 

Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου 

χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

4.800,00 4.800,00 

4.  15.6054.01 

Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ορισμένου 

Χρόνου  (ΠΝΠ άρθρο 24 παρ. 2 ΦΕΚ 

64.14.3.2020./Τεύχος Α’) 

1.250,00 1.250,00 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 55.550,00€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 7.245,58€. 

Παρατήρηση: Η αποδέσμευση του ποσού των τακτικών αποδοχών υπηρεσίας νεκροταφείων 

δικαιολογείται από την μετάταξη ενός υπαλλήλου της υπηρεσίας. 
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Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας 

Δημήτριος, Κατσιάβας Αστέριος, Καφετσιούλης Απόστολος και Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη 

– Σοφολόγη Σοφία και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα 

Εποχή», που δήλωσαν με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων ότι: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο 

σύνολό του θα καταψηφίσουμε και αυτή την τροποποίησή του», χωρίς να καταθέσουν διαφορετική πρόταση 

για την αναμόρφωση. 

 

Καταψήφισαν οι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», που δήλωσαν με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων ότι: 

«Καταψηφίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όχι διότι διαφωνούμε με όλες τις δράσεις του 

(κάποιες άλλωστε τις έχουμε ψηφίσει), αλλά διότι αναφέρεται σε έναν προϋπολογισμό συνολικά αντιλαϊκό και 

προβλέπει ιδιωτικοποίηση σημαντικών τομέων ικανοποίησης λαϊκών αναγκών όπως είναι η καθαριότητα και 

η υγεία», χωρίς να καταθέσουν διαφορετική πρόταση για την αναμόρφωση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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