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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 35ο .- Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

Αριθμός Απόφασης  140/2011

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

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

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:

1. Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  αριθμ.64/2011  απόφασης  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011» 
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου, 
ώστε  να  ταχτοποιήσουν  τις  δηλώσεις  τους  στο  ΟΣΔΕ 2011.  (εισηγητής  ο 
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης).

2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό» 
λόγω ότι  άμεσα πρέπει  να  γνωστοποιήσουμε στους  υπεύθυνους  φορείς  τις 
επιπρόσθετες  ανάγκες  πυρασφάλειας  της  περιοχής  του  νέου  Δήμου  μας. 
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.

Επίσης  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  συζήτηση  ψηφίσματος  που  κατέθεσε  ο 
επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με: 

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ  
ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 
διάταξης  θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Λάμπρου Ευάγγελος 4. Μπαράκος Γεώργιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Ράντζος Νικόλαος

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
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Θέμα 35ο .- Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

Αριθμός Απόφασης  140/2011
Ο Δήμαρχος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με:
1. τις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Β.Δ.  17-5/15-6-59  (ΦΕΚ  114/59  τεύχος  Α' 

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

2. τις διατάξεις του αρθρ. 155 και 159 παρ.1 του ν.3463/06 το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό.

3. τις διατάξεις του αρθρ. 161 παρ.1 του ίδιου νόμου 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.
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. 

Επειδή από την κατάρτιση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 έως σήμερα έχει 
προκύψει η ανάγκη εγγραφής στον προϋπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών των 
αιρετών που τυγχάνουνε δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με την ΚΥΑ 1965 /18/4/2011 
ΥΠ  ΕΣ.Α.Η.Δ.,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, 
καθώς και η συνεργασία του δήμου με δικηγόρους, προτείνουμε:
A.  Την  μεταφορά  πίστωσης  17.394,84€ από  τον  Κ.Α  00.6121  με  τίτλο  «πάγια 
αντιμισθία αιρετών »  στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού.
Β. Τη  μεταφορά  πίστωσης  από  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  δημοτικού 
προϋπολογισμού  συνολικό  ποσό  17.394,84€ στους  κάτωθι  κωδικούς,  για  την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:
• Μεταφορά  ποσού  15.000,00  €  στον  υφιστάμενο   Κ.Α.  02.00.6111  με  τίτλο 

«αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων »
• Μεταφορά ποσού 2.394,84 € σε νέο  Κ.Α. 02.00.6126  με τίτλο «εργοδοτικές 

εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών των αιρετών».

Ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία:
Την αναμόρφωση του  προϋπολογισμού υπερψήφισαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της 
δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας  και οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της δημοτικής 
παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ.κ. Κουτσαντάς Βασίλειος 
και Σιμούλης Θωμάς.
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού καταψήφισαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
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Δημιουργική  Πορεία» κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος,  Τριανταφύλλου 
Αθανάσιος,  Στάθης  Νικόλαος,  Καλαγιάς  Γρηγόριος,  Καψάλης  Βασίλειος  και  ο 
επικεφαλής  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. 
Μαρούδας Ρίζος.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη: 
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ.2/2011   Απόφαση Ειδικής  Συνεδρίασης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και 
επικυρώθηκε  7858  /46119/17-5-2011  απόφαση  της  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

• την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
• την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες 

δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
• την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε

με ψήφους  15 υπέρ και 7 κατά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
A. Μεταφέρει πίστωση 17.394,84€ από τον Κ.Α 00.6121 με τίτλο «πάγια αντιμισθία 
αιρετών »  στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού.
Το συνολικό μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό ανέρχεται σε17.394,84€.

Β. Μεταφέρει πίστωση συνολικού ποσού 17.394,84€ από το αποθεματικό κεφάλαιο 
του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί και συγκεκριμένα:
1. Μεταφέρει πίστωση ποσού  15.000,00 € στον  υφιστάμενο  Κ.Α. 02.00.6111 με 

τίτλο «αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων ».
2. Μεταφέρει  πίστωση  ποσού  2.394,84€  στον  νέο  Κ.Α.  02.00.6126  με  τίτλο 

«εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 
των αιρετών».
Το συνολικό μεταφερόμενο από το Αποθεματικό ανέρχεται σε 17.394,84€

Την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  καταψήφισαν  ο  επικεφαλής  και  οι 
δημοτικοί  σύμβουλοι  της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική  Πορεία» κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος,  Τριανταφύλλου 
Αθανάσιος,  Στάθης  Νικόλαος,  Καλαγιάς  Γρηγόριος,  Καψάλης  Βασίλειος  και  ο 
επικεφαλής  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ. 
Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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