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από το πρακτικό της 17
ης

/25-8-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση 14ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 25/8/2015, ώρα 17:30 μ.μ., 

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

αριθμό πρωτοκόλλου 8412/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, 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. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση 14ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, 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 
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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. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία 

- Στερεάς Ελλάδας. 

 

Με τις υπ’ αριθμ. 36/2015 (ΑΔΑ: 73Φ9Ω6Ι-Ι5Δ), 48/2015 (ΑΔΑ:9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ), 75/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΔΧΩ6Ι-

ΘΟΖ), 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) και 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ) αποφάσεις του δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015. 

 

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

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». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε 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. 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), 48/2015 (ΑΔΑ: 9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ), 75/2015 (ΑΔΑ: 

6ΡΔΧΩ6Ι-ΘΟΖ) 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) και 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ) αποφάσεις 

του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 

2015, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως αυτές αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α.Ε Τίτλος Ποσό 

1.  02.30.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 4.824,26 

2.  02.15.6473.01 Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 3.000,00 
  

Β. Η παρούσα διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων είναι η 14
η
  για το έτος 2015. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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