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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Οικονομική Επιτροπή

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
143/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης/ 30-11-2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Έγκριση των υπ' αριθμ.138/2012 και 139/2012 αποφάσεων του
Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, ώρα 4:00μμ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 16760/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
1. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
2. Βατζιάς Αντίγονος, Μέλος
2. Βόγιας Δημήτριος, Μέλος
3. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος
3. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
4. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός
υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ.
Ιωάννης Σπανός και Παπακώστας Δημήτριος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Προέδρου της και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση του παρακάτω
θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση των υπ' αριθμ. 138,139/2012
αποφάσεων του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και διάθεση (21η ψήφιση) των σχετικών
πιστώσεων».
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
Θέμα 1ο ΕΗΔ:

Έγκριση των υπ' αριθμ.138/2012 και 139/2012 αποφάσεων του
Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης εργασιών και προμηθειών
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

«Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: όταν
δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει
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για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής. Στην περίπτωση
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη
συνεδρίαση της επιτροπής.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με την ιδιότητα του Δημάρχου προχώρησα
στην λήψη των παρακάτω αποφάσεων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών
φαινομένων (καταιγίδες , θυελλώδεις άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις) που ξεκίνησαν
από την 20η& 21η Νοεμβρίου του 2012 και συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση για ένα
τριήμερο περίπου, τις οποίες σας υποβάλω για την προβλεπόμενη έγκριση:
Προϋπολογισμό
Αριθμός
Περιγραφή εργασίας
ς
Απόφασης
(σε ευρώ)
138/2012
139/2012

Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων
Προμήθεια καυσίμων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων

24.600,00
15.000,00

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/11 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
ορίζονται τα εξής: «Το άρθρο 4 του Π.Δ 185/2007 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εκτελεστική επιτροπή, με
την υποστήριξη της αρμόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσίας επί
θεμάτων προγραμματισμού, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει
στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το
υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
(άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού συμβουλίου γνωμοδοτεί
επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης
των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και
εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των
λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται
από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.»
2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως τις 30 Σεπτεμβρίου
κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου
προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες
διαβούλευσης».
3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Τροποποίηση του ετήσιου
προγράμματος δράσης του δήμου πραγματοποιείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου με την διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική
έγκριση».
Με την υπ’ αριθμ.3/2011 απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός
και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2012 του Δήμου.
Με τις υπ’ αριθμ.60/2012, 106/2012, 108/2012, 137/2012, 168/2012, 178/2012 και
197/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναμορφώθηκε ο δημοτικός
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012.
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Επειδή όμως, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς του τρέχοντος έτους, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες και
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Οι ανάγκες αυτές δημιουργήθηκαν από τις ζημιές που
προκλήθηκαν από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και από τις πλημμύρες στις 20 &
21/11/2012.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, με την υπ. αριθμ.6/2012 απόφασή της και σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 εισηγείται το προσχέδιο της
6ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση των υπ’ αριθμ. 138/2012
και 139/2012 αποφάσεων Δημάρχου, καθώς και της 6ης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης».










Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
την εισήγηση του Προέδρου,
τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010,
τις υπ’ αριθμ. 138/2012 και 139/2012 αποφάσεις Δημάρχου,
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,
την περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και
επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας και
τις υπ’ αριθμ. 60/2012, 106/2012, 108/2012, 137/2012, 168/2012, 178/2012 και
197/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τις υπ΄αριθμ.138/2012 κι 139/2012 αποφάσεις του Δημάρχου Αγιάς που
λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες ,
θυελλώδεις άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις) που ξεκίνησαν από την 20η& 21η
Νοεμβρίου του 2012 και συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση για ένα τριήμερο περίπου
και συγκεκριμένα:
Αριθμός
Απόφασης
138/2012
139/2012

Περιγραφή εργασίας
Καθαρισμός οδών & ρεμάτων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων
Προμήθεια καυσίμων για την αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων

Προϋπολογισμός
24.600,00€
15.000,00€

Β. Συντάσσει το σχέδιο 6ης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του
Δήμου Αγιάς για το έτος 2012 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
σχετική ψήφιση του, όπως αυτό εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Αύξηση – μείωση
Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
– αύξηση -νέα
Αριθμός
τροποποίηση
εγγραφή
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ1.
02.00.6056
-39.600,00€
582.957,52€
ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ
02.20.6277.16
Καθαρισμός δρόμων & ρεμάτων
2.
από τα πλημμυρικά φαινόμενα
24.600,00€
24.600,00€
στις 20&21-11-2012
02.20.6411
Προμήθεια καυσίμων για την
3.
αντιμετώπιση των έντονων
15.000,00€
15.000,00€
πλημμυρικών φαινομένων

Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο και στη συνέχεια για
τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

