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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 20
ης

/11-11-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων (15

η
) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 11/11/2014, ώρα 11:00 π.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την 

με αριθμό πρωτοκόλλου 15094/7-11-2014 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. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

5. Ριζούλης Στέφανος, 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.  Σπανός Ιωάννης και ο Ταμίας του Δήμου Γώγος Γρηγόριος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 2
ο
: Έγκριση διάθεσης πιστώσεων (15

η
) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπανός 

Ιωάννης, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες 

στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, 

αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 

του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές 

προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες 

αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 

30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος. 

 

Με την υπ’ αριθμ.255/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2014 και επικυρώθηκε με την 

υπ’ αριθμ.599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως 

Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας. 

 

Με τις υπ’ αριθμ. 29/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ6Ι-Χ1Β), 48/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ6Ι-Ε0Ψ), 78/2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΗ0Ω6Ι-8ΚΤ), 95/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Ω6Ι-ΤΥ7), 110/2014 (ΑΔΑ: 7Η3ΟΩ6Ι-ΡΛΟ), 141/2014 

(ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6) και 162/2014 (ΑΔΑ: 7ΣΙΘΩ6Ι-Γ3Λ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τις «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ» του 

ΔΙΑΤΑΚΤΗ του Δήμου μας, εισηγούμαστε τη διάθεση των πιστώσεων, που πρέπει να διατεθούν άμεσα 

για την λειτουργία του Δήμου και σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη». 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής: 

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δήλωσαν στην 

τοποθέτησή τους: «Θα καταψηφίσουμε τη διάθεση των πιστώσεων για τους λόγους που καταψηφίσαμε 

τον προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις του». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις της εγκ.30/19664/20.04.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., 

- τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

- τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη, 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθμ.255/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΙ63Ω6Ι-ΗΧ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

599/5411/16-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ4ΟΡ10-ΜΝ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 

Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 29/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ6Ι-Χ1Β), 48/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩ6Ι-Ε0Ψ), 78/2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΗ0Ω6Ι-8ΚΤ), 95/2014 (ΑΔΑ: ΒΙ04Ω6Ι-ΤΥ7), 110/2014 (ΑΔΑ: 7Η3ΟΩ6Ι-ΡΛΟ), 141/2014 

(ΩΤΥΡΩ6Ι-ΚΤ6), 162/2014 (ΑΔΑ: 7ΣΙΘΩ6Ι-Γ3Λ) και 183/201 (ΑΔΑ: ΩΞ15Ω6Ι-Ω74) 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός 

τρέχοντος οικονομικού έτους, 

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

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, όπως αυτές αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α Κ.Α.Ε Τίτλος Ποσό 

1.  02.30.6264.01 Συντήρηση διαμορφωτήρων Δήμου 2.000,00 

2.  02.30.6672.01 Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα 3.000,00 

3.  02.10.6613 Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων 3.500,00 

4.  02.10.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας 500,00 

5.  02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.000,00 

6.  02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 800,00 

7.  02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δ.Ε. 1.000,00 

8.  02.10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως  2.100,00 

9.  02.20.6662.05 Προμήθεια εργαλείων & μικροϋλικών  3.500,00 

10.  02.20.6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων  1.500,00 

11.  02.30.6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00 

12.  02.30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις ,βιβλιοδετήσεις  2.000,00 

13.  02.30.6262.06 Εργασίες συντήρησης & διαμόρφωσης αθλητικών χώρων Δ.Ε. Αγιάς  4.920,00 

14.  02.30.6142.10 Υπηρεσίες καλλιτεχνικής επιμέλειας επιγραφών  1.100,00 

15.  02.30.7413.05 Αποτύπωση χώρων παιδικών χαρών Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013) 1.500,00 

16.  02.30.7413.06 Μ.Π.Ε. Αγροτικής οδοποιίας Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013) 1.500,00 

17.  02.30.6142.11 
Υπηρεσίες υποστήριξης για την διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

(ΣΑΤΑ 2013)  
2.000,00 

18.  02.00.6111 Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων  9.000,00 

19.  02.10.7341.01 
Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αγιάς  

(Απόφαση ένταξης 3247/12-8-2014 Υπ. Εσ. ) Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  
61.500,00 

20.  02.00.6521.02 Πληρωμή τόκων δανείου ΔΕΥΑ 1.927,53 

  

Β. Η παρούσα διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων είναι η 15
η
  για το έτος 2014. 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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