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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
176/2016
ης
από το πρακτικό της 15 / 29.11.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 6ο:

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων οικονομικού έτους 2016.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 11620/25.11.2016 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.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Ζιούλη Αναστασία
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Μάρκου Σωτήριος
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Ολύμπιος Αθανάσιος
13. Ριζούλης Στέφανος
14. Σκαπέτης Αντώνιος
15. Σκαρκάλης Χρήστος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
19. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
20. Αναστασίου Ιωάννης
21. Βατζιάς Αντίγονος
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Μασούρας Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Νικόλαος
Κολοβός (Καστρίου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
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 6ο:

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έργων οικονομικού έτους 2016.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, 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.
Με τις υπ’ αριθμ. 42/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ6Ι-Δ1Ψ), 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ), 71/2016 (ΑΔΑ:
Ω3ΑΖΩ6Ι-ΩΓΚ), 91/2016 (ΑΔΑ: 6ΜΠΧΩ6Ι-ΓΚΟ), 92/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΞΦΩ6Ι-ΙΨΙ), 134/2016
(ΑΔΑ: 6ΣΩΝΩ6Ι-ΟΛ1), 146/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΠΕΩ6Ι-3ΡΤ) και 170/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΒΙΩ6Ι-6ΩΘ)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της
παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού
γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».
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».
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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 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
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

αιτιολογημένη

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 10775/11.11.2016 (επικαιροποιημένη στις 25.11.2016) εισήγησή της, που υιοθετήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 171/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνει την 9η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, ως ακολούθως:
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1.Ως προς τα έσοδα:
Εγγραφή νέων, μείωση ή ενίσχυση υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών στο σκέλος των εσόδων :
Αύξηση Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Μείωση – νέα
Αριθμός
εγγραφή
<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ
269.911,28
1.
06.00.1323.02
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-82016
Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός
106.421,24
δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας &
2.
06.00.1323.06
Μελιβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη
273.610,00
3.
06.00.1323.01
Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και
168.604,96
4.
06.00.1323.03
αντλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα
Δήμητρας ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για
12.547,50
5.
06.00.1323.05
την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
59.678,41
6.
06.00.1323.07
Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών λόγω κήρυξης
4.013,39
7.
06.00.1518.01
έκπτωτου προμηθευτή του διαγωνισμού καυσίμων
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης
2.221,55
8.
06.00.0521
πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,
άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21του Ν 2508/1997)
Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του
10.910,50
9.
06.00.0714
δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)
Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούνε να
3.932,40
10.
06.00.1699
συμπεριληφθούνε στις ανωτέρω τάξεις
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67
10.711,12
11.
06.00.1512
(άρθρο 31 Ν 2130/93)
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
13.624,00
12.
06.00.0441
(ΑΔΑ:ΩΤ3Η465ΘΦΕ-ΡΙ9)
Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν
14.890,00
13.
06.00.0512
1080/80) (ΑΔΑ:7Ψ2Β465ΦΘΕ-ΡΙΖ)
06.00.0462
Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
-15.813,72
14.
ΑΔΑ:ΩΜΘ6465ΦΘΕ-ΜΞΑ
Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ Αγιάς λόγω
18.693,16
15. 06.00.4219.03
παρακράτησης έναντι δανείου της
(Λογ. Τακτοποίηση)

2. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής:
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Μείωση
Αριθμός
1.000,00
1.
02.10.6682
Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης
3.000,00
2.
02.10.7134.02
Προμήθεια TABLET για τα μέλη του Δ.Σ.
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Αγιάς και
2.000,00
3.
02.10.6614.01
Λακέρειας
1.000,00
4.
02.10.6654
Προμήθεια λοιπού υλικού
1.000,00
5.
02.25.7412.07
Μ.Π.Ε. αρδευτικών έργων

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
279.911,28

106.421,24

283.610,00

178.604,96

22.547,50

59.678,41
4.013.39
2.221,55

30.023,07
9.919,52
45.951,62
22.360,10
14.890,00
22.330,00
18.693,16

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Α/Α
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κωδικός
Αριθμός
02.70.6262.01
02.70.6264.01
02.25.6142.02
02.35.6693
02.45.6279.01
02.45.6262.01
02.30.7131.02
02.30.7411.02

14.
02.30.6142.06
15.
16.

02.15.6261.01
02.00.6056

ΑΔΑ: 6Ε9ΠΩ6Ι-Υ1Θ

Τίτλος
Εργασίες συντήρησης δημοτικών βoσκοτόπων (X.Y. ΣΑΤΑ
2015)
Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας (X.Y. ΣΑΤΑ
2015)
Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης
νερού αρδευτικών έργων
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και
βελτιωτικών εδάφους
Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων
Επισκευή νεκροταφείων (ΣΑΤΑ 2016)
Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος κλειστού
γυμναστηρίου (5.000,000 ΣΑΤΑ15 +9.957,00 ΕΔ.)
Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
δημοτικών κτιρίων (ΕΔ.)
Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου
<<Ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών στο κέντρο της Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)
Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων Α Βάθμιας
Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΑΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

286,00

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
2.214,00

5.786,00

2.214,00

1.197,00

2.803,00

890,06

5.109,94

7.500,00
4.141,25
1.157,04
(Ε.Δ.)
2.388,00

0,00
2.460,00
13.799,96

4.500,00

0,00

5.040,00

4.960,00

9.915,60

32.275,00

Μείωση

0,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 1.004.756,74€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 1.025.561,72€.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. Ποσό 94.230,10€ από έσοδα δήμου, Ποσό 890.773,39
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ,ποσό 4.141,25 από ΣΑΤΑ 2016 ,ποσό 10.572,00 από ΧΥ
ΣΑΤΑ15,και ποσό 5.040,00 από ΣΑΤΑ Σχολείων. Ποσό 94.230,10€ από έσοδα δήμου, Ποσό 890.773,39
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ,ποσό 4.141,25 από ΣΑΤΑ 2016 ,ποσό 10.572,00 από ΧΥ
ΣΑΤΑ15,και ποσό 5.040,00 από ΣΑΤΑ Σχολείων.
3. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Κωδικός
Αύξηση – νέα
Α/Α
Τίτλος
Αριθμός
εγγραφή
<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>>
269.911,28
1.
02.63.7341.02 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ
Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης &
96.421,24
εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ.
2.
02.63.7341.03 Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ
Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή
273.610,00
Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου ΑΠΟΦΑΣΗ
3.
02.63.7341.01
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ
Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού
178.604,96
και αντλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα
4.
02.63.7341.04
Δήμητρας ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-82016

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
279.911,28

106.421,24

283.610,00

178.604,96
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Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

7.

02.30.8261.01

8.

02.10.6142.07

9.

02.10.6142.08

10.

02.30.6672.03

11.

02.20.6672.01

12.

02.10.6634

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των
σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις
Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ6Ω8)
Επιστροφή χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος
από εναπομείναν υπόλοιπο έργου Διευθέτηση
χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση
Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα
Υπηρεσίες λογιστή για το κλείσιμο ΑΦΜ
δημοτικών επιχειρήσεων
Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού
διαχείρισης δημοσίων έργων eCM
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας
καθαριότητας
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων

13.

02.25.6275.01

Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων

5.

02.61.7341.01

6.

02.64.7341.03

14.

Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης
02.25.6262.01

15.
16.

02.25.6262.02
02.25.6662.05

17.
02.30.6142.16
18.

02.30.6142.17

19.
02.30.6262.12
20.
21.

02.15.6662.05

22.

02.00.6738.01
02.00.6111

23.

10.6142.09

24.

02.00.6526.03

Εργασίες συντήρησης αντλητικών
συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού
Προμήθεια αρδευτικών αγωγών (X.Y. ΣΑΤΑ 2015)
Υπηρεσίες υποστήριξης για την ωρίμανση του
έργου <<Ανάδειξη και αξιοποίηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στο κέντρο της
Αγιάς (Χ.Υ. ΣΑΤΑ 2015)
Εργασίες εφαρμογής τοπογραφικών δεδομένων
(Ε.Δ.)
Συντήρηση υποδομών Κ.Χ. (18.491,25ΣΑΤΑ
2016+4.065,04 Ε.Δ.))
Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού σχολείων Α
Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΤΑ Σχολείων )
Χρηματοδότηση δράσεως Κοινωφελούς
Επιχείρησης Καλυψώ (παρ. αρθρ259 ν.3463/06)
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών
κατάθεσης Δήλωσης περιουσιολογίου Δήμου
Αγιάς
Πληρωμή δανείων ΔΕΥΑΑ (Λογιστική
τακτοποίηση)

ΑΔΑ: 6Ε9ΠΩ6Ι-Υ1Θ
Αύξηση – νέα
εγγραφή
12.547,50

Σύνολο μετά την
τροποποίηση
22.547,50

59.678,41

59.678,41

12.744,98

12.744,98

2.000,00

2.000,00

1.390,00

1.390,00

4.310,00
300,00

7.190,00
9.636,36

1.000,00

6.000,00

1.543,80
2.210,00
(1.572,00 Χ.Υ.
ΣΑΤΑ 2015 &
638,00Ε.Δ.)
905,26

7.543,80
17.210,00

4.500,00
(X.Y. ΣΑΤΑ 2015)
4.500,00

15.000,00

2.480,00

2.480,00

8.206,29

5.040,00

22.556,29
(18.491,25ΣΑΤΑ
2016+4.065,04 Ε.Δ.))
5.040,00

20.626,72

71.356,72

5.000,00
1.000,00

15.500,00
1.000,00

18.693,16

18.693,16

6.905,26

4.500,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 987.223,60€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 38.338,12€.
Ποσό 8.060,00 από το πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του
προγράμματος έως τώρα μη οριστικοποιημένες και 30.278,12€ από Ε.Δ.
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Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την 7/2016 απόφασή της προτείνει την 7η
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

1.

02.63.7341.02

2.

02.63.7341.03

3.

02.63.7341.01

4.

02.63.7341.04

5.

02.61.7341.01

6.

02.64.7341.04

7.

02.30.7411.02

Τίτλος
<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-82016
Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός
δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας &
Μελιβοίας ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη
Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και
αντλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα
Δήμητρας ΑΔΑ:76ΖΜ4653ΠΓ-ΦΝΙ Αρ6216,23-8-2016
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για
την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης &
Σκλήθρου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (ΑΔΑ:7Ω774653ΠΓ-6Ω8)
Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
δημοτικών

Αύξηση –
Μείωση νέα
εγγραφή

Σύνολο μετά την
τροποποίηση

269.911,28

279.911,28

96.421,24

106.421,24

273.610,00

283.610,00

178.604,96

178.604,96

12.547,50

22.547,50

59.678,41

59.678,41

2.388,00

0,00

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 9η Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
Έργων έτους 2016.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνούμε με τον τρόπο
που αυτός εκτελείται και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε και αυτή την αναμόρφωσή του».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης
Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η ψήφισή του ή μη, έχει σχέση
με την αντίληψη που έχει ο καθένας χωριστά , αλλά και η κάθε παράταξη. Στην ουσία η εκτέλεση των
προϋπολογισμών στον Δήμο Αγιάς είναι μία πράξη αποδοχής και συμμετοχής στην αντιλαϊκή πολιτική που
ασκείται συνολικά από το Κράτος. Μια πολιτική που φορτώνει τις τοπικές διοικήσεις με αρμοδιότητες από
τη μία μεριά και από την άλλη μειώνει συνέχεια τους πόρους που διατίθενται. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί
και μία απόδειξη της πολιτικής στάσης της κάθε δημοτικής Αρχής, η οποία αντί να βγει και να καταγγείλει
και να κινητοποιήσει των κόσμο ενάντια σ’ αυτές τις πρακτικές και τις κατευθύνσεις, τα περνάει στο
ντούκου ψηφίζοντας την εκτέλεση των συγκεκριμένων προϋπολογισμών με τη λογική εάν δεν το κάνουμε
θα κλείσει ο Δήμος. Οι Δήμοι δεν κινδυνεύουν να κλείσουν έτσι. Οι Δήμοι θα κλείσουν ή στην ουσία θα
υπολειτουργούν λόγω της πρακτικής που ακολουθείτε. Γιατί αναγκαστικά υποβαθμίζεται κάθε αναγκαία
υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες και σεις το δέχεστε αδιαμαρτύρητα. Διαφωνούμε
κάθετα μ’ αυτή τη λογική γι’ αυτό και καταψηφίζουμε και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 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 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»,
- 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»,
- 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), 91/2016 (ΑΔΑ: 6ΜΠΧΩ6Ι-ΓΚΟ), 92/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΞΦΩ6Ι-ΙΨΙ), 134/2016
(ΑΔΑ: 6ΣΩΝΩ6Ι-ΟΛ1), 146/2016 (ΑΔΑ: 7ΕΠΕΩ6Ι-3ΡΤ) και 170/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΒΙΩ6Ι-6ΩΘ)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2016,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 10775/11.11.2016 (επικαιροποιημένη στις 25.11.2016) εισήγηση του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 171/2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την κατάρτιση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016,
- την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία
συντάχθηκε το σχέδιο της 7ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2016 του Δήμου
Αγιάς,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνουμε:
1. Την 9η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2016,
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 10775/11.11.2016 (επικαιροποιημένη στις 25.11.2016)
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 171/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
2. Την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, έτους 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 7/2016 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 διατάξεις 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 τις
επιπλέον ενέργειες.
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Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος
Καλαγιάς (επικεφαλής) και Αντώνιος Σκαπέτης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι
της παρούσας.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 176/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

