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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

148/2017 
από το πρακτικό της 27

ης
/22.12.2017 κατεπείγουσα  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα: Έγκριση 19
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.  

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 21:30 μμ. 

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

με αριθμό πρωτοκόλλου 13419/22.12.2017 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. Γρηγόριος Καλαγιάς, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος                               

5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 

7. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:  

«Με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 και 6 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «5.Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί 

τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην 

τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην 

ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε 

απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό 

του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως 

μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν 

συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση 

εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την επιτροπή 

ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη 

τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες 

περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. 

Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 

 
Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/10 αναφέρεται ότι η 

συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προηγήθηκε σήμερα 

22.12.2017 αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 και θα πρέπει οι πιστώσεις που αφορούν το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FOCUS να διατεθούν άμεσα ώστε οι πληρωμές τους να γίνουν εντός του οικονομικού 

έτους 2017 για να μην υπάρξει δυσλειτουργία στη χρηματοδότησή του. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 13419/22.12.2017 πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος για τους λόγους που 

προαναφέρονται. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της συνεδρίασης: 
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Θέμα : Έγκριση 19
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.  

 

«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. 

 

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. 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 3α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ). 

 

Με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2017 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.  

 

Με τις υπ’ αριθμ.25/2017 (ΑΔΑ: Ω0Ρ1Ω6Ι-ΨΧΟ), 36/2017 (ΑΔΑ: ΨΡ27Ω6Ι-53Θ), 54/2017 (ΑΔΑ: 78Ζ0Ω6Ι-

ΣΝΘ), 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ), 89/2017 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΔΩ6Ι-ΑΕΧ) 92/2017 (ΑΔΑ: Ω6Λ5Ω6Ι-ΖΑΣ), 

125/2017 (ΑΔΑ: 6Θ4ΑΩ6Ι-2ΑΝ), 146/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΟΔΩ6Ι-ΖΕΥ), 166/2017 (ΑΔΑ: ΩΡ3ΕΩ6Ι-ΘΦΛ), 

190/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΗ5Ω6Ι-8ΞΖ), 209/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΙΨΩ6Ι-5ΨΦ) και 222/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΚΤΩ6Ι-9Υ3) 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2017. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας καλώ να αποφασίσετε για τη διάθεση των πιστώσεων, που πρέπει να 

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

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου δήλωσαν τα εξής: «Έχουμε 

καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και τη διάθεση των πιστώσεων του και ως εκ τούτου θα καταψηφίσουμε την 

εισήγηση για την ψήφιση των πιστώσεων». 

 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του  άρθρου  2 του Π.δ. 80/2016 (Α΄145): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 

- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΦΗΩ6Ι-

3ΒΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

469/7568/24.01.2017 (ΑΔΑ: 669ΝΟΡ10-ΟΗΕ) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ.25/2017 (ΑΔΑ: Ω0Ρ1Ω6Ι-ΨΧΟ), 36/2017 (ΑΔΑ: ΨΡ27Ω6Ι-53Θ), 54/2017 

(ΑΔΑ: 78Ζ0Ω6Ι-ΣΝΘ), 68/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΗΖΩ6Ι-9ΦΣ), 89/2017 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΔΩ6Ι-ΑΕΧ) 

92/2017 (ΑΔΑ: Ω6Λ5Ω6Ι-ΖΑΣ), 125/2017 (ΑΔΑ: 6Θ4ΑΩ6Ι-2ΑΝ), 146/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΟΔΩ6Ι-

ΖΕΥ), 166/2017 (ΑΔΑ: ΩΡ3ΕΩ6Ι-ΘΦΛ), 190/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΗ5Ω6Ι-8ΞΖ), 209/2017 

(ΑΔΑ: ΩΟΙΨΩ6Ι-5ΨΦ) και 222/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΚΤΩ6Ι-9Υ3) αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2017,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Διαθέτουμε (ψηφίζουμε) τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος Ποσό 

1.  02.00.6142.03 Λογιστική υποστήριξη ευρωπαϊκού προγράμματος FOCUS 2.400,00 

2.  02.00.6142.06 
Τεχνική υποστήριξη για την σύνδεση της ιστοσελίδας και των μέσων κοιν. 

δικτύωσης του Ε.P. FOCUS 

1.196,87 

3.  02.00.6142.04 Υπηρεσίες σύνταξης απολογιστικών εκθέσεων προγράμματος FOCUS 2.900,00 

4.  02.30.6142.30 
Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβολή 

& χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση & Διοικητική Μεταρρύθμιση» 

1.000,00 

5.  02.00.6726.01 Εισφορά στο ΚΟΙΣΠΕ με την επωνυμία «Μυρμιδόνες» 300,00 

 

Β. Η παρούσα διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων είναι η 19
η
 για το έτος 2017. 

 

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και Ιωάννης Αναστασίου, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2017. 

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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