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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 106/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 2-5-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 18ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Στην  Αγιά σήμερα  2/5/2012,  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  1:30 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  5733/26-4-2012  έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 2/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης,  μετά  από  ενημέρωση  του  Προέδρου  προς  τους  Δημοτικούς 
Συμβούλους  και  τους  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε  στις 30/4/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος 7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Καψάλης Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος 15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ξαφάρας Χρήστος
18. Πατσάς Κυριάκος 19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
22. Στάθης Νικόλαος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος 

Απόντες
25. Κουτσαντάς Βασίλειος 26. Συρακούλης Γεώργιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) 6. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
7. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς) 8. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

Απόντες
9. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 10. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
11. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα  1ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ.64/2012  απόφασης  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Καθορισμός  τρόπου  χρήσης  δημοτικών  βοσκοτόπων  και  
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Ενιαίου  
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 
Νομού  Λάρισας,  με  τίτλο:  «Παροχή  υπηρεσιών  τεχνικής  υποστήριξης  του  Ενιαίου  
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα  4ο ΕΗΔ: Έγκριση  διάθεσης  οικονομικής  βοήθειας  για  τη  νοσηλεία  άπορου  
δημότη της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος διαφώνησε ως προς τη συζήτηση 
του 2ου και 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης και μετά από αίτημα της εισηγήτριας, το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθωτικής σχέσης όπου δύναται στους  
μισθωτές δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς», αποσύρθηκε από 
την ημερήσια διάταξη.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Μαρούδας  Ρίζος  και  Μαυρογιάννης  Αντώνιος 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Γκουτζουλίκας  Γεώργιος  αποχώρησε  πριν  τη 
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσαγκάλης Αντώνιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση 
του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κα  Σκάρπου  -  Δουλμέ  Αγγελική  και  κ.  Βαλάρης 
Γεώργιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης, ως εξής:

Θέμα 18ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') με τις  

οποίες ορίζεται ότι: «Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά  
πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 155 και 159 παρ.1 του Ν.3463/06 με τις οποίες ορίζεται  
ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό».

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  161  παρ.1  του  ν.3463/06  με  τι  οποίες  ορίζεται  ότι:  
«πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου  
επιτρέπεται σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεσθεί αυτό το έργο ,να  
διατεθεί για την εκτέλεση μόνο άλλου έργου».

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, με τις οποίες ορίζεται ότι:  
«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».

5. Τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 με τις οποίες ορίζεται ότι:  
«όμοιες ή ομοειδές δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά 
ΚΑΕ  και  ειδικό  Φορέα   στον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του  Δήμου  ή  της  
περιφέρειας    και  να  εκτελεστούνε  αυτοτελώς  εφόσον  αφορούνε  διαφορετικές  
δημοτικές ή περιφερειακές ενότητες».

6. Τις καταστροφές και τις βλάβες που προκλήθηκαν σε δρόμους, παραλίες, λιμενικά  
καταφύγια,  δίκτυα  άρδευσης  και  αποχέτευσης,  στο  Δήμο  Αγιάς,  από  τις  
χιονοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου, καθώς και την  
ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών αυτών.

7. Τις  αποφάσεις  Δημάρχου  με  τις  οποίες  ανατέθηκαν  εργασίες,  υπηρεσίες  και  
προμήθειες για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών,

8. Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1092/17-2-2012  έγγραφο  του  Γ.Γ.  Πολιτικής  
Προστασίας  σύμφωνα  με  το  οποίο  ο  Δήμος  Αγιάς  κηρύχθηκε  σε  κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

9. Το γεγονός ότι  κατά την  διάρκεια κατάρτισης  του προϋπολογισμού  οικονομικού 
έτους 2012 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν οι ανωτέρω καταστροφές με συνέπεια  
να μην εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις.

10. Την  υπ’  αριθμ. 5531/58483/3-4-2012  απόφαση  της Γενικής  Γραμματέως  της  
Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 61/2012 απόφαση  
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα:  «Αναμόρφωση  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012, για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών 
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από έντονα καιρικά φαινόμενα», διότι  η μεταφορά πίστωση από συγκεκριμένο 
κωδικό σε άλλον με σκοπό την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών είναι  
δυνατή μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση που έχει εκπληρωθεί ο σκοπός ή  
αυτός  έχει  καταστεί  ανέφικτος.  Στην  προκειμένη  περίπτωση  το  ποσό  που 
μεταφέρθηκε με την ανωτέρω αναμόρφωση, από τον κωδικό 02.80.8116 με τίτλο  
«Δαπάνες  προμήθειας  αναλωσίμων  Π.Ο.Ε.»,  αντιστοιχεί  σε  συγκεκριμένες  
απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών του Δήμου Αγιάς οι οποίες παραμένουν  
ανεξόφλητες.

11. τις υπ’ αριθμ.  9,11,12,13,14,15,16 & 20/2012  αποφάσεις του Δημάρχου σχετικές 
με την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών και προμηθειών για την αντιμετώπιση  των 
έκτακτων  καιρικών  φαινομένων  (χιόνι,  θυελλώδεις  άνεμοι  και  έντονες  
βροχοπτώσεις) που ξεκίνησαν από την 31η Ιανουαρίου του 2012 και συνεχίστηκαν  
με αμείωτη ένταση για ένα δεκαήμερο περίπου.

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
 τις διατάξεις των άρθρων 155, 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006,  
 τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,
 τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012,
 τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011 

Απόφαση  Ειδικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγιάς  και 
επικυρώθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.1465/15444/8-2-2012  απόφαση  της  Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,

 την  υπ’  αριθμ. 5531/58483/3-4-2012  απόφαση  της Γενικής  Γραμματέως  της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας,

 την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και
 την  αρνητική  ψήφο  του  επικεφαλής  και  των  δημοτικών  συμβούλων,  της 

δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία», 
κ.κ.  Πατσά Κυριάκου,  Βατζιά Αντίγονου,  Καψάλη Βασίλειου,  Τριανταφύλλου 
Αθανάσιου,  Στάθη  Νικόλαου και  του  ανεξάρτητου  δημοτικού  συμβούλου  κ. 
Καλαγιά Γρηγόριου 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 ως εξής:

Α. Ως προς τα έσοδα.
Αύξηση εσόδων -   Μεταφορά ποσών στο   αποθεματικό κεφάλαιο  .  
1. Εγγράφει στον Κ.Α.06.00.1314.04 των εσόδων, με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του 

Δήμου Αγιάς», ποσό 50.000,00€ -  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 864/27-3-2012.
2. Εγγράφει στον Κ.Α.06.00.1314.05 των εσόδων, με τίτλο: «Άρδευση Αναδασμού 

Τ.Κ. Ομολίου», ποσό 615.000,00€ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/26-3-2012. 
3. Εγγράφει στον Κ.Α. 06.00.1314.06 των εσόδων, με τίτλο : «Έργα αποκατάστασης 

& προστασίας  του καμένου  Δημοτικού  Δάσους  Μελιβοίας  στον  Δήμο Αγιάς» 
ποσό 250.500,00€ -  ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549/2-4-2012.

ΑΔΑ: Β49ΦΩ6Ι-7ΒΘ



Σελίδα 5 από 7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

4. Εγγράφει στον Κ.Α. 06.00.1211.02 των εσόδων, με τίτλο: «Επιχορήγηση για την 
συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις ανάγκες των εκλογών της 6ης 

Μαΐου», ποσό 5.242,72€ - (ΚΥΑ 17359-30/4/2012 ΥΠ. ΕΣ & ΟΙΚ).
5. Εγγράφει στον Κ.Α.06.00.4124  των εσόδων,  με τίτλο: «Λοιπές κρατήσεις υπέρ 

Δημοσίου» ποσό 15.000,00€.
6. Ενισχύει τον Κ.Α. 06.00.4121 των εσόδων, με τίτλο: «Απόδοση Φ.Μ.Υ.» με ποσό 

25.000,00€.  
7. Μεταφέρει στο Αποθεματικό το ποσό των  960.742,72€ που προκύπτει από την 

ανωτέρω αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Β.   Ως προς τα έξοδα.  
Μεταφορά ποσών στο   αποθεματικό κεφάλαιο  .  
Μεταφέρει  στο  αποθεματικό  κεφάλαιο  τα  ποσά  από  τους  παρακάτω  κωδικούς 
αριθμούς των εξόδων του προϋπολογισμού:
Α/Α Κωδικός Τίτλος κωδικού αριθμού Ποσά σε (€)

1 02.30.6142.01 Τεχνική υποστήριξη για την υποστήριξη & ένταξη 
έργων στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSCA 20.000,00

2 02.10.6142.04 Εργασίες για την σύνταξη προγράμματος αγιοποίησης 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου 15.000,00

3 02.00.6736.01 Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ Θεσσαλίας για 
τεχνικό ασφαλείας 10.000,00

4 02.10.6142.10 Υπηρεσίας χρηματοοικονομικού συμβούλου για την 
μεθοδολογία επιλογή αξιοποίησης ακινήτων 24.000,00

5 02.30.7134.01 Λογισμικό σύστημα διαχείρισης καθημερινότητας «Η 
γραμμή του δημότη» 15.000,00

6 02.30.7412.06 Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου 
Νερομύλων» 8.500,00

7 02.30.7413.44 Μελέτη φαινομένων διάβρωσης παραλιακής ζώνης 8.500,00
8 02.30.7413.46 Μ.Π.Ε. του έργου «Προστασία ακτογραμμής» 8.500,00
9 02.30.7323.03 Αγροτική Οδοποιία Αγιάς 7.200,00
10 02.30.7323.09 Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Αγιάς 7.200,00
11 02.30.7311.01 Δημιουργία χώρου αρχείων υπηρεσιών του Δήμου 5.500,00

12 02.20.6277.03 Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων 
εξωτερικού φωτισμού Δήμου Αγιάς 73.800,00

13 02.20.6277.05 Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 73.800,00
14 02.35.6262.01 Συντήρηση χώρων πρασίνου 73.800,00

15 02.20.6041.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. υπηρεσίας 
καθαριότητας 51.940,00

16 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 
υπηρεσίας καθαριότητας 5.000,00

17 02.20.6277.01 Εργασίες καθαρισμού παραλίας 24.600,00
Σύνολο μεταφερόμενου ποσού 432.340,00

Γ. Αποθεματικό κεφάλαιο.
Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου.
Το  αποθεματικό  κεφάλαιο  μετά  την  μεταφορά  των  ποσών  από  την  αύξηση  των 
εσόδων και την μεταφορά ποσών από κωδικούς των εξόδων, διαμορφώνεται ως εξής: 
960.742,72€ + 432.340,00€ + 47.477,39€ = (σύνολο Α + Β + υπάρχον αποθεματικό) 
= 1.440.560,11€.

Δ.   Ως προς τα έξοδα  
Μεταφορά ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο. 
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Μεταφέρει από το αποθεματικό  κεφάλαιο  ποσό  1.393.082,72€  για τη δημιουργία 
νέων κωδικών αριθμών εξόδων αλλά και την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων, ως εξής:
Α/Α Κωδικός Τίτλος Ποσά σε €.

1 02.30.6277.06 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην 
Δημοτική ενότητα Μελιβοίας 24.600,00

2 02.30.6277.07 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην 
Δημοτική ενότητα Ευρυμενών 24.600,00

3 02.30.6277.08 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην 
Δημοτική ενότητα Λακέρειας 18.000,00

4 02.30.6277.09 Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω ισχυρών 
ανέμων 24.000,00

5 02.30.6277.10 Αποκατάσταση λιμενικού καταφυγίου Αγιοκάμπου 
λόγω ισχυρών ανέμων 23.200,00

6 02.30.6411 Προμήθεια καυσίμων για τον αποχιονισμό λόγω 
έντονων καιρικών φαινομένων 15.000,00

7 02.20.6277.06 Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων 
εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς 18.460,00

8 02.20.6277.07 Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων 
εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας 18.460,00

9 02.20.6277.08 Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων 
εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών 18.460,00

10 02.20.6277.09 Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων 
εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας 18.460,00

11 02.20.6277.10 Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Αγιάς 18.460,00

12 02.20.6277.11 Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. 
Λακέρειας 18.460,00

13 02.20.6277.12 Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων  Δ.Ε. 
Ευρυμενών 18.460,00

14 02.20.6277.13 Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων 
Μελιβοίας 18.460,00

15 02.35.6262.06 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς 18.460,00
16 02.35.6262.07 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς 18.460,00
17 02.35.6262.08 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας 18.460,00
18 02.35.6262.09 Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας 18.460,00
19 02.20.6277.14 Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών 24.600,00
20 02.20.6277.15 Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας 24.600,00
21 02.30.6142.10 Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αγιάς 50.000,00
22 02.25.7312.01 Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου 615.000,00

23 02.30.7326.09 Έργα αποκατάστασης & προστασίας του καμένου 
Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας στον Δήμο Αγιάς 250.500,00

24 02.30.6262.05 Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας 4.920,00
25 02.80.8224 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 5.000,00
26 02.25.7135.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης 10.000,00
27 02.30.7133.01 Προμήθεια επίπλων-σκευών 6.000,00

28 02.10.6012.01
Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους 
που εργαστήκανε για την προετοιμασία των εκλογών 

της 6ης Μαΐου
5.242,72

29 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 
δημότες 1.300,00

30 02.80.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 25.000,00
31 02.80.8131 Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 20.000,00

Σύνολο μεταφερόμενου ποσού από το Αποθεματικό κεφάλαιο 1.393.082,72
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Ε. Νέο Αποθεματικό κεφάλαιο.
Με  την  παραπάνω  αναμόρφωση  μεταβάλλεται  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους  2012 και  διαμορφώνεται  ως εξής: 
1.440.560,11€  -  1.393.082,72€ (το  σύνολο  του  μεταφερόμενου  ποσού  από  το 
αποθεματικό για δημιουργία ή ενίσχυση κωδικών αριθμών των εξόδων) = 47.477,39€ 
(νέο αποθεματικό κεφάλαιο).

ΣΤ. Η παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι η 3η του 2012.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»,  κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος, 
Καψάλης  Βασίλειος,  Στάθης  Νικόλαος  και  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος  και  ο 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ..Καλαγιάς Γρηγόριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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