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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/24-4-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 5ο : Κατάρτιση σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Στo Δημαρχείο  Αγιά,  σήμερα  Παρασκευή  24/4/2015,  ώρα  18:00  μ.μ.,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3466/20-4-
2015  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και 
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος 4. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
5. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 6. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 
Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Ιωάννης  Σπανός  και  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Προϊστάμενος  Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 5ο : Κατάρτιση σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, 
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«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  
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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. 

Σύμφωνα  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. 

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 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 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. 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου  
Αγιάς του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  
Προκειμένου  να  γίνει  αυτό  πρέπει  να  προηγηθεί  η  μεταφορά  πιστώσεων,  από  συγκεκριμένους  Κ.Α.  του  
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του  
Δημοτικού  προϋπολογισμού  και  στη  συνέχεια  μεταφορά  από  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  Δημοτικού  
προϋπολογισμού  για  τη  δημιουργία  των  καινούριων  πιστώσεων,  σύμφωνα  με  την  σχετική  εισήγηση  της  
οικονομικής υπηρεσίας. 
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Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
2600/22-4-2015 εισήγησή της προτείνει την 3η 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. 06.00.1328.08
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για  

την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκήτης & 
Σκλήθρου (Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΔΑ:ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ)

119.157,43 169.157,43

2. 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 11.500,00 11.500,00

3. 06.00.1219.03 Τοπικό σχέδιο απασχόλησης προσαρμοσμένο στις  
ανάγκες της αγοράς εργασίας -984,00 8.351,00

4. 06.00.1219.06 Ενέργειες δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης του  
τοπικού σχεδίου απασχόλησης 984,00 10.064,00

5. 06.00.1219.07 Γ.Γ.Α. Κάλυψη δαπανών για το πρόγραμμα μαζικού  
αθλητισμού (ΑΔΑ:7Σ3Χ465ΦΘ3-210) 6.000,00 6.000,00

2. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής:
Α/Α Κωδικός 

Αριθμός Τίτλος Μείωση Σύνολο μετά την  
τροποποίηση

1. 02.10.7331.01 Επισκευή-Διαμόρφωση χώρου για την  
στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου 

14.500,00 
(ΣΑΤΑ 2015) 10.000,00

2. 02.30.7131.02 Προμήθεια πινακίδων & υλικών 
οδοσήμανσης 1.500,00 (Ε.Δ.) 3.320,00 (1.820 ΣΑΤΑ 

2015 +1.500,00Ε.Δ.)
3. 02.80.8113.02 Αμοιβές & έξοδα τρίτων έτους 2014 2.525,12 (Ε.Δ.) 30.614,80

4. 02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για  
κίνηση μεταφορικών μέσων 5.711,03 (Ε.Δ.) 18.288,97

5 02.00.6736.04
Τοπικό σχέδιο απασχόλησης  

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς  
εργασίας

984,00 8.351,00

6 02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για  
λοιπές ανάγκες 12.969,00 2.031,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 174.846,58€
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό:176.446,58€

3. 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

6. 1) 02.25.7135.02 Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος (ΣΑΤΑ 2015) 4.900,00 4.900,00

7. 2) 02.30.6142.02 Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων  700,00 
(ΣΑΤΑ 2015) 2.630,00

8. 3) 02.30.6142.11
Υπηρεσίες υποστήριξης για την εξοικονόμηση  

ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Αγιάς (ΣΑΤΑ 
2015)

7.050,00 7.050,00

9. 4) 02.45.6279.01 Εργασίες συντήρησης νεκροταφείων 1.500,00 1.500,00

10. 5) 02.15.7341.01
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για  

την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκήτης & 
Σκλήθρου (Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΔΑ:ΒΛΒΟ7ΛΡ-Μ6Σ)

119.157,43 134.460,45

6) 02.10.6142.08
Εργασίες εκπόνησης προγράμματος Οικ.  

αποκατάστασης με σκοπό την αναχρηματοδότηση των  
δανείων του δήμου

2.460,00 2.460,00

11. 7) 02.80.8111 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 1.708,16 1.1708,16
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Α/Α Κωδικός 
Αριθμός Τίτλος Αύξηση – 

νέα εγγραφή
Σύνολο μετά την 

τροποποίηση

12. 8) 02.35.6275.01 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων αυλάκων ,δεξαμενών  
και κοπής χόρτων 11.500,00 11.500,00

13. 9) 02.10.7134.01 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.000,00 3.000,00

14. 10) 02.35.6264.01 Συντήρηση & επισκευή μικροεργαλείων,  
(χλοοκοπτικών, θαμνοκοπτικών ) 1.000,00 2.500,00

15. 11 02.30.6142.12 Σύνταξη υγειονομικής έκθεσης για την αναγνώριση  
της Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2015) 1.850,00 1.850,00

16. 12 02.20.7131.01 Προμήθεια πλαστικών κάδων 12.969,00 12.969,00

17. 13 02.00.6736.07 Ενέργειες δημοσιότητας & ευαισθητοποίησης του  
τοπικού σχεδίου απασχόλησης 984,00 10.064,00

18. 14 02.00.6736.08 Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού  
(ΑΔΑ:7Σ3Χ465ΦΘ3-210) 6.000,00 6.000,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 174.778,59€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 1.667,99€. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,
- το με αριθμό 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., 
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,
- τις διατάξεις του άρθρου 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
- τις διατάξεις του άρθρου 63γ του Ν. 3852/2010,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Άγιας οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την με αριθμό 206/2014  

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- την ανάγκη  δημιουργίας  πιστώσεων για  την κάλυψη έκτακτων αναγκών,  οι  οποίες  δεν  είχαν  προβλεφθεί  στον  

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου, 
εισηγούμαστε τη σύνταξη του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το έτος 2015 και  
στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση».

Στη συνεχεία τα μέλη της μειοψηφίας, κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριαντάφυλλου Αθανάσιος, δήλωσαν 
τα εξής: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Θα καταψηφίσουμε και την αναμόρφωση του  
προϋπολογισμού. Ψηφίζουμε θετικά μόνο τους κωδικούς της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που αφορούν  
τις τακτικές αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων του δήμου, την εκπαίδευση, το πρόγραμμα " βοήθεια στο  
σπίτι" και την πολιτική προστασία».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'),
- το υπ’ αριθμ.28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
- το άρθρο 77 Ν. 4172/2013,
- την υπ’ αριθμ. 2600/22-4-2015 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-

8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-
1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς 
Ελλάδας,

- τις  υπ’  αριθμ.  36/2015  (ΑΔΑ:73Φ9Ω6Ι-Ι5Δ)  και  48/2015  (ΑΔΑ:9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ)  αποφάσεις  του 
δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015,

- την αρνητική ψήφο των μελών της Επιτροπής κ.κ. Καλαγιά Γρηγόριου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία



Σελίδα 5 από 5
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Την κατάρτιση του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς του οικονομικού 
έτους 2015, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.  2600/22-4-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και 
την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό 
κομμάτι της παρούσας.

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.  Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος για τους 
λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


