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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 28/11/2018 ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.11.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 9872 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

208/2018 
από το πρακτικό της 14

ης
/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 26
ο
 : Έγκριση της 8

ης
 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8

ης
 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 28.11.2018, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9718/28.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης
1
 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 2

 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος 

Παπακώστας. 

 

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 26
ο
 : Έγκριση της 8

ης
 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και της 8

ης
 

τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018. 

 

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

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

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

το οικονομικό έτος 2018 και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 

6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Με τις υπ’ αριθμ. 39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η), 78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ), 101/2018 

(ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩ6Ι-ΗΦΜ), 132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ), 142/2018 (ΑΔΑ: 669ΨΩ6Ι-ΟΦ9), 159/2018 

(ΑΔΑ: ΩΛΒΩΩ6Ι-ΚΓΗ) και 179/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΣΩ6Ι-3Υ9) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018. 

 

Με την με αριθμό πρωτ.: 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφαση ένταξης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με το 

ποσό των 868.000,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».  

 

Με την υπ’ αριθμ. 59170/25-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 300.000,00€ για αντιμετώπιση προβλημάτων που 

δημιουργηθήκανε από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).  

 

 

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 
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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 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.  

 

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 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 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  αιτιολογημένη 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

 

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».  

 

Ως εκ τούτου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασή της εισηγείται προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. 120/2018 και μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9352/14-11-2018 εισήγηση της Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, συνέταξε το σχέδιο 

της 8
ης

 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, ως ακολούθως: 
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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.  06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 1.040,00 86.040,00 

2.  06.00.4123 
Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων 

επαγγελματιών κτλ 
25.000,00 106.000,00 

3.  06.00.4131 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

και ταμεία 
22.000,00 452.000,00 

4.  06.00.1211.09 

«Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και 

θεομηνιών που προκληθήκανε στους ΟΤΑ 

από θεομηνίες  (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1)» 

300.000,00 300.000,00 

5.  06.00.1311.05 

Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ «Βελτίωση 

Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» 

ΑΔΑ:ΩΔΖ465ΧΘ7-ΓΝ4 

868.000,00 868.000,00 

 

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.  02.30.6662.07 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης 1.100,00 0,00 

2.  02.10.6681 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 500,00 500,00 

3.  02.00.8113.01 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΦΟΣΔΑ Ν .Λάρισας 

Ρύθμιση ) 
48.908,71 1.091,29 

4.  02.00.6122 
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 

Συμβούλων  (άρθρο 175 ΔΚΚ) 
8.674,00 926,00 

5.  02.15.6261.04 
Εργασίες συντήρησης υποδομών Β΄Βάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
10.440,00 0,00 

6.  02.30.7323.01 
Πλακόστρωση ιστορικού κέντρου Μεγαλοβρύσου 

(Έργα & επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016) 
10.000,00 0,00 

7.  02.30.7323.02 
Πλακόστρωση ιστορικού κέντρου Μεγαλοβρύσου 

(Έργα & επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2018) 
15.000,00 0,00 

8.  02.64.6261.02 

Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες σε δημοτικά 

κτίρια ((Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης 

ζημιών από θεομηνίες που προκαλούνται στους 

ΟΤΑ (ΑΔΑ:6ΝΓΦ465ΧΘ7-ΦΟ3) 

8.472,00 15.128,00 

9.  02.64.6641 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων Πρόγραμμα πρόληψης & 

αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες που 

προκαλούνται στους ΟΤΑ (ΑΔΑ:6ΝΓΦ465ΧΘ7-

ΦΟ3) 

12.920,00 24.800,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό :1.332.054,71€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό :1.332.561,89€. 
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3.  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.  02.00.8221 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 1.040,00 86.040,00 

2.  02.00.8223 
Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων 

επαγγελματιών κτλ 
25.000,00 106.000,00 

3.  02.00.8231 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 

ταμεία 
22.000,00 452.000,00 

4.  02.10.6142.03 Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας του Δήμου 1.600,00 2.400,00 

5.  01.10.6142.06 

Παροχή υπηρεσιών για την συμμόρφωση του 

Δήμου Αγιάς με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

679/2016 προστασίας προσωπικών δεδομένων 

των φυσικών προσώπων 

13.640,00 13.640,00 

6.  02.10.6011.01 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός  δώρα επιδόματα)( 
2.706,10 373.053,10 

7.  02.30.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 4.901,64 166.746,36 

8.  02.30.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού 399,63 12.717,87 

9.  02.30.6051.02 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ τακτικού προσωπικού 192,30 4.165,98 

10.  02.30.6051.03 
Εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης τακτικού 

προσωπικού 
127,56 2.899,80 

11.  02.30.6051.04 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 494,56 9.173,92 

12.  02.30.6051.05 Εισφορά Υπέρ ΤΔΥ τακτικού προσωπικού 121,56 2.178,36 

13.  02.30.6051.06 Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824 178,54 2.461,42 

14.  02.30.6041.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. 754,00 16.708,00 

15.  02.30.6054.01 Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. 368,15 3.972,95 

16.  02.20.6041.02 
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων O.X υπηρεσίας 

καθαριότητας 
6.500,00 24.591,66 

17.  02.25.6021 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

846,00 30.547,80 

18.  02.25.6052.01 
Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου 

Χρόνου 
236,04 8.172,24 

19.  02.10.6021.01 
Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός 

μισθός δώρα εορτών) 
1.710,33 62.707,41 

20.  02.10.6052.01 
Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου 

Χρόνου 
1.351,97 16.637,81 

21.  02.00.6031 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

606,00 30.858,00 

22.  02.00.6053.01 Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών συνεργατών Δημάρχου 151,68 7.732,92 
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

23.  02.45.6011.01 
Τακτικές Αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας 

νεκροταφείων 
765,23 28.923,95 

24.  02.45.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 95,71 3.615,55 

25.  02.45.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 23,02 824,02 

26.  02.45.6051.03 
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων νεκροταφείων 

0824 κλάδου σύνταξης 
14,52 914,52 

27.  02.35.6011 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

462,00 15.233,40 

28.  02.35.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 57,67 1.904,11 

29.  02.35.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 18,22 439,78 

30.  02.35.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824 25,00 492,88 

31.  02.20.6011.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 4.500,00 119.176,44 

32.  02.20.6051.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού 2.500,00 15.504,04 

33.  02.20.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 116,64 1.835,64 

34.  02.20.6051.03 Υγειονομική Περίθαλψη Εργ. 116,64 1.516,32 

35.  02.20.6051.04 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 522,68 3.227,12 

36.  02.20.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824 670,58 4.283,66 

37.  02.00.6121 
Αντιμισθία αιρετών -Έξοδα παράστασης (αρθρ.92 

ν.3852/2010 αρθρ 230,242 &248 ΔΚΚ) 
8.674,00 103.128,00 

38.  02.10.6232.02 Μίσθωμα γραφείου ΤΚ. Σκήτης 700,00 2.100,00 

39.  02.64.7331.02 

Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών 

Δήμου για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου 

(ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 

250.000,00 250.000,00 

40.  02.64.6261.03 
Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις ζημιών ανενεργών 

σχολικών μονάδων  (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 
23.200,00 23.200,00 

41.  02.64.6261.04 
Αντικαταστάσεις φθορών υδρορροών   

(ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 
12.000,00 12.000,00 

42.  02.15.6661.01 
Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού σχολείων  

(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018) 
10.440,00 15.440,00 

43.  02.64.6261.05 
Επισκευές κτιρίου φιλοξενίας εθελοντών 

Μελιβοίας (ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 
14.800,00 14.800,00 

44.  02.64.6262.21 Επισκευές λιθοδομών (ΑΔΑ:6ΝΓΦ465ΧΘ7-ΦΟ3) 8.472,00 8.472,00 

45.  02.64.6262.22 
Αποκαταστάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

(ΑΔΑ:6ΝΓΦ465ΧΘ7-ΦΟ3) 
12.920,00 12.920,00 

ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ



Σελίδα 7 από 9 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

46.  02.30.7323.03 

Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2016) 

10.000,00 10.000,00 

47.  02.30.7323.04 

Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2018) 

15.000,00 15.000,00 

48.  02.64.7323.02 
Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς 

ΑΔΑ:ΩΔΖ465ΧΘ7-ΓΝ4 
868.000,00 868.000,00 

49.  02.00.8114.02 Πληρωμή ρύθμισης στο ΙΚΑ Λάρισας 2.534,74 24.315,34 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 1.331.554,71€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 1.007,18€. 

  

 

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την 10/2018 απόφασή της προτείνει την 8
η
 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:  

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  

Μείωση νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

1.  

02.64.7331.02 Αποκατάσταση ζημιών κτιριακών υποδομών 

Δήμου για την στέγαση υπηρεσιών του δήμου 

(ΑΔΑ:Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) 

250.000,00 250.000,00 

2.  

02.30.7323.03 Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2016) 

10.000,00 10.000,00 

3.  

02.30.7323.04 Κατασκευή λιθόστρωτου καλντεριμιού 

Μεγαλοβρύσου  (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2018) 

15.000,00 15.000,00 

4.  

02.30.7323.01 Πλακόστρωση ιστορικού κέντρου 

Μεγαλοβρύσου (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2016) 

-10.000,00 0,00 

5.  

02.30.7323.02 Πλακόστρωση ιστορικού κέντρου 

Μεγαλοβρύσου (Έργα & επενδυτικές 

δραστηριότητες έτους 2018) 

-15.000,00 0,00 

6.  
02.64.7323.02 Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς 

ΑΔΑ:ΩΔΖ465ΧΘ7-ΓΝΝ 

868.000,00 868.000,00 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας, τη 8
η
 Αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και τη 8
η
 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 

έτους 2018. 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Γεώργιος Μασούρας, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον», είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνούμε με τον 

τρόπο που αυτός εκτελείται. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζουμε κι αυτή την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού».  
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Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: «Ανεξάρτητα από τους συγκεκριμένους κωδικούς που 

καταγράφονται στη συγκεκριμένη αναμόρφωση, όλος ο προϋπολογισμός κινείται σε μια συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι το πλαίσιο του προϋπολογισμού, καθώς και η αναμορφώσεις του, είναι σε 

αντιλαϊκή κατεύθυνση, καλούμε τον κόσμο να ξεσηκωθεί εναντίον αυτών των αποφάσεων και φυσικά 

καταψηφίζουμε».  

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

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

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

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

των δήμων, οικονομικού έτους 2018», 

- την με αρ. πρωτ. 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης ένταξης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 

- την υπ’ αριθμ. 59170/25-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΚ465ΧΘ7-ΜΟ1) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, με θέμα: «Χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)», 

- την υπ’ αριθμ. 211/2017 (ΑΔΑ: ΨΛ34Ω6Ι-ΦΟΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου 

Αγιάς και Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2018», η 

οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 696/6537/22.01.2018 (ΑΔΑ: 6179ΟΡ10-Υ6Ο) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 39/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ37Ω6Ι-Α3Η), 78/2018 (ΑΔΑ: 6ΨΟ4Ω6Ι-ΖΦΘ), 101/2018 

(ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩ6Ι-ΗΦΜ), 132/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΑΙΩ6Ι-Τ3Ψ), 142/2018 (ΑΔΑ: 669ΨΩ6Ι-ΟΦ9), 

159/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΒΩΩ6Ι-ΚΓΗ) και 179/2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΣΩ6Ι-3Υ9) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 

2018, 

- την υπ’ αριθμ. 190/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΜΡΩ6Ι-15Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή της με αριθμό πρωτ.: 60651/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΖΡ465ΧΘ7-ΓΝ4) απόφασης 

ένταξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και ορισμός υπολόγου», 

- την υπ’ αριθμ. 207/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΣΡΩ6Ι-ΙΕΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από 

θεομηνίες (ΣΑΕ 055), ποσού 300.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών», 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 9352/14-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς, που αφορούν στην κατάρτιση του σχεδίου της 8
ης

 αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018, 

- την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία 

συντάχθηκε το σχέδιο της 8
ης

 τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2018 του Δήμου 

Αγιάς,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Α. Εγκρίνουμε:  
- Την 8

η
 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2018, 

σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9352/14-11-2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή 

αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

- Την 8
η
 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, έτους 2018, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται 

στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

- 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». 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί για 

τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»:  

Μασούρας Γεώργιος, Ολύμπιος Αθανάσιος, Σκαπέτης Αντώνιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Μειοψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
ΑΔΑ: 75Φ9Ω6Ι-ΕΑΨ
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