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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 13ης /9-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο .-

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

Αριθμός Απόφασης 206/2011
Στην Αγιά σήμερα την 9η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ.14035/5-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
9. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Καλαγιάς Γρηγόριος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος
5. Τσιτσές Δημήτριος

2. Καψάλης Βασίλειος
4. Σιμούλης Θωμάς

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Δημηνίκος
Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος δύο θέματα εκτός
ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
1ο .- θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2011» και
2ο.- θέμα «Τροποποίηση των Επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών
και παραλαβής προμηθειών για το έτος 2011»
προτείνοντας αυτά να συζητηθούν, με τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του
Δήμου. (εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τo 1ο θέμα των εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο .-

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011

Αριθμός Απόφασης 206/2011
To ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 και 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και για τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Επειδή από την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2011, προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για τους λόγους:
• Της εγγραφής νέων Εσόδων
• Της εγγραφής νέων Εξόδων, της εκτέλεσης και πληρωμής των παρακάτω
πιστώσεων που θα δημιουργηθούν αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό του
Δήμου του Έτους 2011 ως κάτωθι:
Ως προς τα Έξοδα
1. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.15.6162 με τίτλο
«Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου » ποσό 11.000,00€
2. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.20.6012.01 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας
» ποσό
3.000,00€
3. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.30.6012.01 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων τεχνικών έργων
» ποσό
8.000,00€
4. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.10.6012.03 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων διοικητικής & οικονομικής
υπηρεσίας » ποσό 20.000,00€
5. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.45.6011.02 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων
» ποσό
1.663,40€
Συνολικό μεταφερόμενο ποσό από τους παραπάνω Κ.Α. στο Αποθεματικό
43.663,40 € το οποίο μετά την ενίσχυσή του παρουσιάζει συνολική πίστωση
52.395,40,00 €
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Ως προς τα έξοδα
1. Μεταφέρουμε από το Αποθεματικό για την δημιουργία νέων πιστώσεων, στους
νέους κωδικούς αριθμούς, με τους ανάλογους τίτλους τα αντίστοιχα ποσά :
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό €. Παρατηρήσεις
1
02.15.6277.01 Συντήρηση & καθαρισμός 11.000,00€
περιβάλλοντος
χώρου
Δημοτικής κατασκήνωσης
2
02.30.6162.03 Υπηρεσίες
ενεργειακής 7.500,00€
επιθεώρησης Γυμνασίου Αγιάς
3
02.30.6162.04 Υπηρεσίες υποστήριξης για την 2.895,40€
υποβολή
ενεργειακών
προτάσεων
2. Μεταφέρουμε από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των ήδη εγγεγραμμένων
κωδικών τα αντίστοιχα ποσά:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
1
02.20.6041.01 Έξοδα
κίνησης
υπαλλήλων Ο.Χ.
καθαριότητας

Ποσό ε €. Παρατηρήσεις
εκτάκτων 31.0000,€
υπηρεσίας

Συνολικό μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 52.395,40,00 το οποίο μετά
την αναμόρφωση παρουσιάζει πίστωση ποσού 0,00 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δημάρχου,
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
τις διατάξεις των άρθρων 155, 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006,
τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθ.2/2011 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
επικυρώθηκε 7858 /46119/17-5-2011 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
• την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν είχαν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
•
•
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
Της εγγραφής νέων Εσόδων και νέων Εξόδων, της εκτέλεσης και πληρωμής των
παρακάτω πιστώσεων που θα δημιουργηθούν.
Ως προς τα Έξοδα
1. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.15.6162 με τίτλο
«Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου » ποσό 11.000,00€
2. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.20.6012.01 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας
» ποσό
3.000,00€
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3. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.30.6012.01 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων τεχνικών έργων
» ποσό
8.000,00€
4. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.10.6012.03 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων διοικητικής & οικονομικής
υπηρεσίας » ποσό 20.000,00€
5. Μεταφέρουμε από το σκέλος εξόδων και τον Κ.Α. 02.45.6011.02 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων
» ποσό
1.663,40€
Συνολικό μεταφερόμενο ποσό από τους παραπάνω Κ.Α. στο Αποθεματικό
43.663,40 € το οποίο μετά την ενίσχυσή του παρουσιάζει συνολική πίστωση
52.395,40,00 €
Ως προς τα έξοδα
1. Μεταφέρουμε από το Αποθεματικό για την δημιουργία νέων πιστώσεων, στους
νέους κωδικούς αριθμούς, με τους ανάλογους τίτλους τα αντίστοιχα ποσά :
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό €. Παρατηρήσεις
1
02.15.6277.01 Συντήρηση & καθαρισμός 11.000,00€
περιβάλλοντος
χώρου
Δημοτικής κατασκήνωσης
2
02.30.6162.03 Υπηρεσίες
ενεργειακής 7.500,00€
επιθεώρησης Γυμνασίου Αγιάς
3
02.30.6162.04 Υπηρεσίες υποστήριξης για την 2.895,40€
υποβολή
ενεργειακών
προτάσεων
2. Μεταφέρουμε από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των ήδη εγγεγραμμένων
κωδικών τα αντίστοιχα ποσά:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
1
02.20.6041.01 Έξοδα
κίνησης
υπαλλήλων Ο.Χ.
καθαριότητας

Ποσό ε €. Παρατηρήσεις
εκτάκτων 31.0000,€
υπηρεσίας

Συνολικό μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 52.395,40,00 το οποίο μετά
την αναμόρφωση παρουσιάζει πίστωση ποσού 0,00 €
Στη λήψη της απόφασης μειοψήφησε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κος Μαρούδας Ρίζος, και ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 206/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

