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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/8-12-2014 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 6
ο
 : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων (16

η
) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 8/12/2014, ώρα 1:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

16410/4-12-2014 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 έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης Πρόεδρος  2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος  

Απόντες 
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γκασδράνης Θεόδωρος και ο δημοτικός ταμίας κ. Γώγος 

Γρηγόριος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 6
ο
 : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων (16

η
) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, 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 
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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 

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), 162/2014 (ΑΔΑ: 7ΣΙΘΩ6Ι-Γ3Λ), 183/201 (ΑΔΑ: ΩΞ15Ω6Ι-Ω74) και 231/2014 

(ΑΔΑ: 67ΗΡΩ6Ι-Ε0Κ) 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: 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δήλωσε ότι: «Υπερψηφίζω τη διάθεση 

πιστώσεων: α) Ίδρυση κειμηλιοφυλακείου (Απ. Ένταξης 20419,3-11-2014 LEADER), β) Απόδοση σε 

σχολικές επιτροπές, γ) Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. Ηρακλείδης (Α.Δ.Σ. 39/2011) και δ) Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα (AUTHENTIC EUROPE NETWORK). Καταψηφίζω τις υπόλοιπες για τους λόγους που 

καταψήφισα  τον προϋπολογισμό και τις αναμορφώσεις του». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου,  

- 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), 183/201 (ΑΔΑ: ΩΞ15Ω6Ι-Ω74) και 

231/2014 (ΑΔΑ: 67ΗΡΩ6Ι-Ε0Κ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες 

αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος οικονομικού έτους, 

- την τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής κου Αθανάσιου Τριανταφύλλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

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

στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α.Ε Τίτλος Ποσό 

1.  02.45.7341.01 Ίδρυση κειμηλοφυλακίου (Απ. Ένταξης 20419,3-11-2014 LEADER) 93.443,10 

2.  02.00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 34.020,63 

3.  02.00.6715.01 Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. Ηρακλείδης (Α.Δ.Σ. 39/2011) 10.000,00 

4.  02.00.6736.09 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (AUTHENTIC EUROPE NETWORK) 23.000,00 

5.  02.30.6262.06 
Εργασίες συντήρησης & διαμόρφωσης αθλητικών χώρων Δ.Ε. Αγιάς  

(ΣΑΤΑ 2014) 
12.018,80 

6.  02.10.6142.04 Υπηρεσίες νομιμοποίησης δημοτικού καταστήματος Μαρμαρίνης 1.200,00 

7.  02.30.6279.02 Εργασίες αποκλάδωσης δέντρων Δ. Αγιάς 3.000,00 

8.  02.30.6261.03 Εργασίες συντήρησης δημοτικών ακινήτων 3.500,00 

9.  02.00.6492 
Δικαστικά Έξοδα & Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων 
15.000,00 

10.  02.00.6521.02 Πληρωμή τόκων δανείου ΔΕΥΑ 1.927,53 

11.  02.15.7341.01 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρων σχολείων για την εξυπηρέτηση 

εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Σκήτης και Σκλήθρου 
50.000,00 

  

Β. Η παρούσα διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων είναι η 16
η
  για το έτος 2014. 

 

Μειοψήφισε το μέλος της Επιτροπής κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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