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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 13787 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

139/2019 
από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 16:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

13401/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

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

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και 

Καραφέριας Νικόλαος. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 6ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/2006 οι αποφάσεις που αφορούν των 

προϋπολογισμού των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των ΟΤΑ τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Με το άρθρο 72 την παρ. 1 περίπτ.κ.iv. του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 

του Ν. 4623/2019 ορίζεται ότι: «1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 72 - Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων: 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …… vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του 

δήμου»…. 

 

Ως εκ τούτου και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης εγκρίνεται από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εισηγούμαστε την έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2019 (ΑΔΑ: 

9ΟΝ3ΟΚ6Σ-Ψ5Ξ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» με 

θέμα: «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους 2019», που έχει ως εξής: 

 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

1. Μεταφέρει στο Αποθεματικό ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι την λήξη του έτους, ως εξής: 

Κωδικός 

Λογαριασμού 

Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφωμένος Διαμορφωμένος 

(Δ.Π.) 

02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 5.000,00€ 3.242,00€ 1.758,00€ 

Σύνολο 3.242,00€   

2. Μεταφέρει από το Αποθεματικό για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού, ως εξής: 

Κωδικός 

Λογαριασμού 

Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφωμένος Διαμορφωμένος 

(Δ.Π.) 

02.15.6474 Έξοδα λοιπών 

παρεμφερών 

δραστηριοτήτων 

15.000,00€ 2.000,00€ 17.000,00€ 

02.15.6118 Λοιπές αμοιβές λοιπών 

εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα 

του ελεύθερου 

επαγγελματία 

20.000,00€ 1.240,00€ 21.240,00€ 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

6.020,14€ 1,00€ 6.021,14€ 

02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό 

500,00€ 1,00€ 501,00€ 

Σύνολο 3.242,00€   

 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι όπως με απόφασή σας να εγκριθεί η παραπάνω αναφερόμενη 

απόφαση. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 (Α’ 114):  «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.. περ. κ.iv. του Ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα.», 

- την υπ’ αριθμ. 22/2019 (ΑΔΑ: 9ΟΝ3ΟΚ6Σ-Ψ5Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 22/2019 (ΑΔΑ: 9ΟΝ3ΟΚ6Σ-Ψ5Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα: «2η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού  εξόδων οικονομικού έτους 2019», όπως αυτή κατατέθηκε για έγκριση στην Οικονομική 

Επιτροπή και αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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