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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 197/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 13ης/ 24-9-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 11ο: Τροποποίηση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  (4η)  και 
αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού έτους 2012.

Στην Αγιά σήμερα 24/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 13671/20-9-2012 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 διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

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

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

Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης 22. Αργύρης Νικόλαος
23. Βαλάρης Γεώργιος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κουτσαντάς Βασίλειος 26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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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: Ορισμός μελών διαπαραταξιακής Επιτροπής για σύνταξη διαμαρτυρίας  
με  θέμα  το  κλείσιμο  των  Δημοσιών  Υπηρεσιών  στο  Δήμο  Αγιάς  αλλά  και  την 
οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος. (Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας,  
Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τη συμμετοχή στο  
Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  «Βιώσιμες  Δημόσιες  Προμήθειες». (Εισήγηση:  Αντώνης 
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: α) Δήμου Αγιάς,  
β) Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και γ) Αναπτυξιακής 
Ελληνικής  Θερμαλιστικής  Εταιρείας   -  Αν.  Ε.Θ.  Α.Ε. με  σκοπό  την  εκπόνηση  της 
μελέτης:  «Υδρογεωλογική  –  Γεωλογική  Μελέτη  Αναγνώρισης  του  Φυσικού  Πόρου  
Κόκκινου Νερού ως Ιαματικού. Β’ Φάση: Υδρογεωλογική – Υδροχημική Μελέτη και Γ’  
Φάση:  Γεωθερμική  Μελέτη  και  Μελέτη  Προστασίας».  (Εισήγηση:  Αντώνης  
Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Μείωση τελών ύδρευσης. (Εισήγηση: Κυριάκος Πατσάς, επικεφαλής 
της παράταξης μείζονος μειοψηφίας).  Καταψήφισε τη συζήτηση του θέματος με τη 
μορφή του κατεπείγοντος ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και δημοτικός σύμβουλος της 
πλειοψηφίας κ. Μπελιάς Αντώνιος.

Πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  αποχώρησε  ο  ανεξάρτητος 
δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ.  Αντώνη 
Γκουντάρα,  που εισηγούμενος το  11ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 11ο: Τροποποίηση  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  (4η)  και 
αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού έτους 2012.

«Με την υπ’ αριθμ.3/2011 απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
Αγιάς που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός  
και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2012 του Δήμου. Επειδή όμως, έχουν  
προκύψει  ανάγκες  οι  οποίες  δεν  είχαν  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  
Αγιάς του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη  
των αναγκών αυτών, οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.  
Οι ανάγκες αυτές δημιουργήθηκαν από τη ηλεκτροδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού  
Στομίου και από την υλοποίηση ενεργειών προκειμένου να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο  
Δήμος.

Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  Π.Δ/τος  89/2011  (ΦΕΚ  
213/29.09.2011 τεύχος Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι: «Το άρθρο 4 του Π.Δ 185/2007 
τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εκτελεστική επιτροπή, με  
την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί  
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θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του  
δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει  
στην  Οικονομική  Επιτροπή  (άρθρο  72  ν.3852/2010)  η  οποία  με  τη  σειρά  της  το  
υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  
(άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού συμβουλίου γνωμοδοτεί  
επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  
των  δημοτικών  ιδρυμάτων  καταρτίζεται  από  την  εκτελεστική  επιτροπή  τους  και  
εγκρίνεται  από το  διοικητικό  συμβούλιο  αυτών.  Το  ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  των  
λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται  
από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.»
2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως τις 30 Σεπτεμβρίου  
κάθε  έτους  ολοκληρώνονται  οι  διαδικασίες  για  τη  σύνταξη προσχεδίου  του  ετήσιου  
προγράμματος  δράσης  και  του  προϋπολογισμού,  καθώς  και  οι  διαδικασίες  
διαβούλευσης».
3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποίηση του ετήσιου  
προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση  
του  δημοτικού  συμβουλίου  με  την  διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  αρχική  
έγκριση».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς επίσης και τις υπ’αριθμ.3/2012 και 114/2012 
αποφάσεις  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής και  της  Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα,  
προτείνουμε  την  έγκριση  τροποποίησης  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  Δήμου  
Αγιάς, έτους 2012 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α Κωδικός 
Αριθμός Τίτλος

Αύξηση – 
μείωση – νέα 

εγγραφή

Σύνολο μετά την 
τροποποίηση

1. 02.20.7335.01
Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων 

Αντλιοστασίων & Βιολογικού  
Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΠ 006/3

29.000,00 29.000,00

2. 02.30.7135.07 Προμήθεια λέβητα καυστήρα πέλετ 10.000,00 10.000,00
3. 02.25.77135.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης  5.000,00 15.000,00

4. 02.30.6262.01 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων -24.000,00 0,00

5. 02.30.6262.06 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών 24.000,00 24.000,00

6. 02.30.6262.07 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Μελιβοίας 24.000,00 24.000,00

7. 02.30.6262.08 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Αγιάς 24.000,00 24.000,00

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη:
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 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» και

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  
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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  ανάγκες  που  αυτές  δημιουργήθηκαν  από  τη  ηλεκτροδότηση  του  Βιολογικού 
Καθαρισμού  Στομίου  και  από  την  υλοποίηση  ενεργειών  προκειμένου  να  
λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο Δήμος,

εισηγούμαστε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως κάτωθι: 
Ως προς τα έσοδα: 
Εγγράφουμε  στο  σκέλος  των  εσόδων  στον  Κ.Α.06.00.1314.09 με  τίτλο:  «Δαπάνες  
ηλεκτροδοτήσεων  Αντλιοστασίων  &  Βιολογικού  Καθαρισμού  Στομίου»,  ποσό 
29.000,00€ από χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 006/3.
Ενισχύουμε στο σκέλος των εσόδων τους  παρακάτω κωδικούς αριθμούς:
˗ Κ.Α.  06.00.0117   με  τίτλο:  «Μισθώματα  δασών  δασικών  εκτάσεων»  με  ποσό  

85.000,00 € 
˗ Κ.Α. 06.00.1694 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν μπορούνε να ενταχθούνε στις  

παραπάνω τάξεις» ποσό 5.000,00€. 
Μεταφέρουμε τα ανωτέρω ποσά στο Αποθεματικό. 

Ως προς τα έξοδα:  Μεταφέρουμε  στο   Αποθεματικό  από τον  Κ.Α.  02.30.62.62.01 
«Εργασίες αποκατάστασης δασικών δρόμων» ποσό 24.000,00€.
Αποθεματικό:  Μετά από τα παραπάνω διαμορφώνεται το νέο Αποθεματικό ως εξής:  
119.000,00€ + 24.000,00+7.900,62  €    = 150.900,62€.  
Ως προς τα έξοδα: 
Μεταφέρουμε  από  το  Αποθεματικό  για  τη  δημιουργία  νέων  ή  την  ενίσχυση  ήδη  
εγγεγραμμένων κωδικών αριθμών εξόδων τα παρακάτω ποσά: 

Α/Α Κωδικός 
Αριθμός Τίτλος

Αύξηση – 
μείωση – νέα 

εγγραφή

Σύνολο μετά την 
τροποποίηση

1. 02.20.7335.01
Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων 

Αντλιοστασίων & Βιολογικού  
Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΠ 006/3

29.000,00 29.000,00

2. 02.30.7135.07 Προμήθεια λέβητα καυστήρα πέλετ 10.000,00 10.000,00
3. 02.25.77135.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης  5.000,00 15.000,00

4. 02.30.6262.06 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών 24.000,00 24.000,00

5. 02.30.6262.07 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Μελιβοίας 24.000,00 24.000,00

6. 02.30.6262.08 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Αγιάς 24.000,00 24.000,00

Νέο Αποθεματικό κεφάλαιο 34.900,62€».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη 

Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Τριανταφύλλου 
Αθανάσιος, Στάθης Νικόλαος και Σκάρπου Αγγελική δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την 
εισήγηση, πλην του κωδικού που αφορά στην ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και 
του βιολογικού καθαρισμού Στομίου.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

˗ την εισήγηση του Δημάρχου, 
˗ τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Π.Δ. 89/2011,
˗ 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. 3536/2007,
˗ τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 

2012  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.3/2011  Απόφαση  Ειδικής  Συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-
2-2012  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέας  Περιφέρειας  Θεσσαλία  -  Στερεάς 
Ελλάδας,

˗ τις υπ’ αριθμ.60/2012, 106/2012, 108/2012 και 137/2012, 168/2012 και 178/2012 
αποφάσεις του αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2012,

˗ την υπ’ αριθμ.3/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
˗ την υπ’ αριθμ.114/2012 απόφαση της Οικονομικής; Επιτροπής,
˗ την ανάγκη της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμό έτους 2012, 
˗ την ανάγκη της 4ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012 
˗ την αρνητική  ψήφο των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Πατσά Κυριάκου,  Βατζιά 

Αντίγονου,  Καψάλη  Βασίλειου,  Τριανταφύλλου  Αθανάσιου,  Στάθη  Νικόλαου, 
Σκάρπου Αγγελικής και Μαρούδα Ρίζου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την 4η τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2012, ως 
εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Α/Α Κωδικός 
Αριθμός Τίτλος

Αύξηση – 
μείωση – νέα 

εγγραφή

Σύνολο μετά την 
τροποποίηση

1. 02.20.7335.01
Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων 

Αντλιοστασίων & Βιολογικού 
Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΠ 006/3

29.000,00 29.000,00

2. 02.30.7135.07 Προμήθεια λέβητα καυστήρα πέλετ 10.000,00 10.000,00
3. 02.25.77135.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης  5.000,00 15.000,00

4. 02.30.6262.01 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων -24.000,00 0,00

5. 02.30.6262.06 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Ευρυμενών 24.000,00 24.000,00

6. 02.30.6262.07 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Μελιβοίας 24.000,00 24.000,00

7. 02.30.6262.08 Εργασίες αποκατάστασης δασικών 
δρόμων Δ.Ε. Αγιάς 24.000,00 24.000,00

2. Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 ως εξής:

Α. Ως προς τα έσοδα.
Αύξηση εσόδων - Μεταφορά ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο.
− Εγγράφει  στον  Κ.Α. 06.00.1314.09 με  τίτλο:  «Δαπάνες  ηλεκτροδοτήσεων 

Αντλιοστασίων  &  Βιολογικού  Καθαρισμού  Στομίου»,  ποσό  29.000,00€  από 
χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 006/3.
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− Ενισχύει τον Κ.Α. 06.00.0117  με τίτλο: «Μισθώματα δασών δασικών εκτάσεων» 
με ποσό 85.000,00 €.

− Ενισχύει τον Κ.Α. 06.00.1694 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν μπορούνε 
να ενταχθούνε στις παραπάνω τάξεις» ποσό 5.000,00€. 

Σύνολο Α από αύξηση εσόδων: 119.000,00€ το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό.

Β. Ως προς τα έξοδα.
Μεταφορά ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο.
Μεταφέρει  στο  Αποθεματικό  από  τον  Κ.Α.  02.30.62.62.01  με  τίτλο:  «Εργασίες 
αποκατάστασης δασικών δρόμων» ποσό 24.000,00€.
Σύνολο Β από μείωση εξόδων: 24.000,00€.

Γ. Αποθεματικό κεφάλαιο.
Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου.
Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά την μεταφορά των ποσών Α και Β διαμορφώνεται ως 
εξής:  119.000,00€ +  24.000,00€ +  7.900,62 =  (σύνολο  Α  +  Β  +  υπάρχον 
αποθεματικό) = 150.900,62€.

Δ. Ως προς τα έξοδα
Μεταφορά ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο. 
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο ποσό 116.000,00€ για τη δημιουργία νέων 
κωδικών αριθμών εξόδων καθώς και την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων, ως εξής:

Α/Α Κωδικός 
Αριθμός Τίτλος

Αύξηση – 
μείωση – νέα 

εγγραφή

Σύνολο μετά 
την 

τροποποίηση

1. 02.20.7335.01

Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων 
Αντλιοστασίων & Βιολογικού 
Καθαρισμού Στομίου ΣΑΕΠ 

006/3

29.000,00 29.000,00

2. 02.30.7135.07 Προμήθεια λέβητα καυστήρα 
πέλετ 10.000,00 10.000,00

3. 02.30.6262.06
Εργασίες αποκατάστασης 

δασικών δρόμων Δ.Ε. 
Ευρυμενών 

24.000,00 24.000,00

4. 02.30.6262.07
Εργασίες αποκατάστασης 

δασικών δρόμων Δ.Ε. 
Μελιβοίας 

24.000,00 24.000,00

5. 02.30.6262.08 Εργασίες αποκατάστασης 
δασικών δρόμων Δ.Ε. Αγιάς 24.000,00 24.000,00

6. 02.25.77135.02 Προμήθεια υλικών άρδευσης  5.000,00 15.000,00

Σύνολο 116.000,00

Ε. Νέο Αποθεματικό κεφάλαιο.
Μετά  την  αναμόρφωση  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  προϋπολογισμού 
διαμορφώνεται ως εξής: 150.900,62€ - 116.000,00€ (το αποθεματικό μείον το σύνολο 
του μεταφερόμενου ποσού από το αποθεματικό για δημιουργία ή ενίσχυση κωδικών 
αριθμών των εξόδων) = 34.900,62€ (νέο αποθεματικό κεφάλαιο).

ΣΤ. Η παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι η 8η για το 2012.
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Μειοψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας 
«Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος, 
Καψάλης  Βασίλειος,  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος,  Στάθης  Νικόλαος  και  Σκάρπου 
Αγγελική, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας 
«Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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