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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

92/2016 

από το πρακτικό της 9
ης

/ 09.06.2016 κατεπείγουσας συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 1
ο
:  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Έργων οικονομικού έτους 2016, για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Λάρισας. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 9 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 5115/08.06.2016 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 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.2 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), ο 

Αντιπρόεδρος Ιωάννης Αναστασίου λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Προέδρου Ιωάννη 

Αργυρούλη. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Ζιούλη Αναστασία 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κούκας Γεώργιος 

8. Μάρκου Σωτήριος 9. Μπάτσικας Βασίλειος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ριζούλης Στέφανος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος 19. Αράπης Χρήστος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Κασίδας Ιωάννης 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Ολύμπιος Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΩΧΞΦΩ6Ι-ΙΨΙ



Σελίδα 2 από 7 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος, του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς, Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ιωάννης Αναστασίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 

πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της 

συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των 

θεμάτων. 

 

Στην υπ’ αριθμ. 3745/10.05.2016 πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

παρ. 5 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και είναι οι εξής: 

Α. Στις 06.06.2016 παραλήφθηκε από το Δήμο μας, με τηλεομοιοτυπία, το με αριθμ πρωτ. 

Δ22/25223/827/03.06.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας - Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας), με το οποίο μας 

γνωστοποιείται ότι έχει προγραμματισθεί επιχορήγηση του Δήμου μας,  με το ποσό των 320.000,00€, με σκοπό 

τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας για την κατασκηνωτική περίοδο 

2016. 

Β. Πρέπει άμεσα να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου μας τα έσοδα και έξοδα που αφορούν στη 

λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας για την κατασκηνωτική περίοδο 2016, 

ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών, προμηθειών κλπ. 

Γ. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου μας γνωστοποιήθηκε, με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 

2131.17/478/02.06.2016 έγγραφό του, ότι διαπιστώθηκε έλλειψη ναυαγοσώστη στις πολυσύχναστες παραλίες 

Αγιοκάμπου, Βελίκας και Στομίου του Δήμου μας. Με το ίδιο έγγραφο δόθηκε προθεσμία στο Δήμο μας να 

προχωρήσει στην πρόσληψη ναυαγοσωστών μέχρι 10.06.2016 ώστε να αποφευχθούν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Δ. Οι ακτές Αγιοκάμπου, Βελίκας και Στομίου του Δήμου μας είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 23//2000 και στην περίπτωση που δεν προσληφθούν ναυαγοσώστες, για την 

κάλυψη τους, θα επιβληθούν πρόστιμα στο Δήμο μας. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον των θεμάτων της 

συνεδρίασης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιπροέδρου Ιωάννη Αναστασίου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 5115/08.06.2016 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

- το με αριθμ πρωτ. Δ22/25223/827/03.06.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας - Διεύθυνση Προστασίας 

Οικογένειας), 

- το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2131.17/478/02.06.2016 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και εισέρχεται στη 

συζήτησή τους. 
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Θέμα 1
ο
:  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Έργων οικονομικού έτους 2016, για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Λάρισας. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

δημοτικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας, Γεώργιος Γιάνναρος, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-ΤΧΚ) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο 

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

έτος 2016 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του 

ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Επίσης με τις υπ’ αριθμ. 42/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ),  58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ), 71/2016 

(ΑΔΑ: Ω3ΑΖΩ6Ι-ΩΓΚ) και 91/2016 (ΑΔΑ: 6ΜΠΧΩ6Ι-ΓΚΟ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016. 

 

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση 

Πρόνοιας - Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας) μας κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. Δ22/25223/827/3-6-2016 

έγγραφο, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι έχει προγραμματισθεί επιχορήγηση του Δήμου μας,  με το 

ποσό των 320.000,00€, με σκοπό τη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου 

για την κατασκηνωτική περίοδο 2016. Τα ανωτέρω ποσό πρέπει να εγγραφεί ως έσοδο και να κατανεμηθεί 

ως έξοδο στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 

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 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.  
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Σύμφωνα δε 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.  

 

Επίσης, 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 του 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 του 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». 

 

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 5129/08.06.2016 εισήγησή της, που υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 97/2016 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, προτείνει την 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:  

 

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.  06.00.1214.02 

Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης  

(Αρ πρ. Δ22/25223/827/3-6-2016) 

320.000,00 320.000,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό:320.000,00€.  

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό:346.262,12€. Ποσό 325.457,23€ από αδιάθετη πίστωση από 

χρηματοδότηση Δημοτικής Κατασκήνωσης, ποσό 12.744,98 από υπόλοιπο για το έργο Διευθέτηση 

χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας κατατεθειμένα σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και ποσό 

8.060,00 από το πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του 

προγράμματος έως τώρα μη οριστικοποιημένες.  
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2. Ως προς τα έξοδα: 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.  02.15.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

45.000,00 45.000,00 

2.  02.15.6054.01 
Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
15.000,00 15.000,00 

3.  02.15.6481.01 
Προμήθεια ειδών διατροφής (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
65.000,00 65.000,00 

4.  02.15.7133.01 
Προμήθεια τραπεζιών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
5.000,00 5.000,00 

5.  02.15.6662.01 

Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. 

Ευρυμενών (Παιδικές Κατασκηνώσεις  

(σκυρόδεμα, τούβλα πέτρες, πλακάκια, κτλ) 

15.000,00 15.000,00 

6.  02.15.7135.01 
Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
15.000,00 15.000,00 

7.  02.15.6279.02 

Εργασίες καθαρισμού χώρου δημοτικής 

κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

17.700,00 17.700,00 

8.  02.15.6644 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
13.000,00 13.000,00 

9.  02.15.6633 

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 

χημικά κ.λ.π.) (Δ.Ε. Ευρυμενών ) (Παιδικές 

Κατασκηνώσεις) 

13.000,00 13.000,00 

10.  02.15.6276.01 
Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
9.000,00 9.000,00 

11.  02.15.6234.01 

Μίσθωση λεωφορείου δημοτικής 

κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

6.000,00 6.000,00 

12.  02.15.6482.01 
Προμήθεια στρωμάτων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
6.500,00 6.500,00 

13.  02.15.6142.01 
Υπηρεσίες φύλαξης χώρου δημοτικής 

κατασκήνωσης (ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ) 
7.500,00 7.500,00 

14.  02.15.7135.02 
Προμήθεια πάνελ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΩΝΩΣΕΙΣ) 
4.500,00 4.500,00 

15.  02.15.7135.02 
Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
4.000,00 4.000,00 

16.  02.15.6484.01 
Προμήθεια ειδών διασκέδασης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
1.400,00 1.400,00 

17.  02.15.6482.02 
Προμήθεια ειδών ιματισμού  (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
3.000,00 3.000,00 

18.  02.15.6614 
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. 

Ευρυμενών (Παιδικές κατασκηνώσεις) 
4.000,00 4.000,00 

19.  02.15.6662.02 
Προμήθεια ηλεκτρολ. υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
5.500,00 5.500,00 

20.  02.15.6277.01 
Ηλεκτρολογικές εργασίες (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
6.300,00 6.300,00 

21.  02.15.6274.01 

Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων για την 

Κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

7.500,00 7.500,00 

22.  02.15.7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

3.000,00 3.000,00 

23.  02.15.6631 
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 

υλικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
3.000,00 3.000,00 
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά 

την 

τροποποίηση 

24.  02.15.6117 

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

2.500,00 2.500,00 

25.  02.15.6255 
Λοιπά ασφάλιστρα (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
2.000,00 2.000,00 

26.  02.15.6277.02 
Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας 

Δημοτικής κατασκήνωσης 
1.300,00 1.300,00 

27.  02.15.7326.01 
Κατασκευή στεγάστρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
12.000,00 12.000,00 

28.  02.15.6262.01 
Εργασίες συντήρησης πεζογέφυρας 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

24.757,23 

(5.457,23 από 

αποθεματικό και 

19.300,00 από 

χρηματοδότηση) 

24.757,23  

 

29.  02.15.6673.01 
Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΝΩΣΕΙΣ) 
3.000,00 3.000,00 

30.  02.15.6264.01 
Εργασίες συντήρησης πυροσβεστικών μέσων 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 
2.000,00 2.000,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 325.457,23€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 20.804,98€.  

Ποσό 12.744,98 από υπόλοιπο για το έργο Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας κατατεθειμένα 

σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και ποσό 8.060,00 από το πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του προγράμματος έως τώρα μη οριστικοποιημένες.  

 

 

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την 3/2016 απόφασή της προτείνει την 3
η
 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  Μείωση νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  02.15.7326.01 

Κατασκευή στεγάστρων 

(ΠΑΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

12.000,00 12.000,00 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 5

η
 Αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού του οικονομικού  έτους 2016 και της 3
η
 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων 

έτους 2016. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Δ.Σ. της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου Γεώργιου Γιάνναρου, 

- 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 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

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

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

των Δήμων και Κοινοτήτων», 
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- την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (Β΄1621) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - 

Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 

2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», 

- την ΚΥΑ Δ22/οικ. 22418/730/18.05.2016 (Β΄1488) (ΑΔΑ: 7ΙΕ7465Θ1Ω-ΗΟΓ): «Ανάθεση οργάνωσης 

και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους», 

- το υπ’ αριθμ. Δ22/25223/827/3-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας - Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας), 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2015 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΜΩ6Ι-

ΤΧΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

17689/221320/2015 (ΑΔΑ: 6ΚΖΠΟΡ10-ΔΑΒ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 42/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ),  58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ), 71/2016 (ΑΔΑ: 

Ω3ΑΖΩ6Ι-ΩΓΚ) και 91/2016 (ΑΔΑ: 6ΜΠΧΩ6Ι-ΓΚΟ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 5129/08.06.2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 97/2016 (ΑΔΑ: 6ΧΡΛΩ6Ι-ΡΟΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την κατάρτιση του σχεδίου της 5
ης

 αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016, 

- την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία συντάχθηκε 

το σχέδιο της 3
ης

 τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2016 του Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την 5
η
 αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό  έτος 2016, σύμφωνα με 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 5129/08.06.2016 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς 

και την υπ’ αριθμ. 97/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

2. Την 3
η
 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, έτους 2016, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

3. Τη διενέργεια των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν.3852/2010(Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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