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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

136/2018

από το πρακτικό της 29ης/27.12.2018 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Κατάρτιση σχεδίου διορθωμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος
2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 16:00 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10607/21.12.2018 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. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος
4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος
5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες
6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ο
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Θέμα 1 : Κατάρτιση σχεδίου διορθωμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος
2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 180/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ6ΔΩ6Ι-41Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς,
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Τεχνικό
Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2019. Όλα τα παραπάνω διαβιβάσθηκαν για
τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.:
20479/210445/20-12-2018 έγγραφό του, μας επέστρεψε τον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
χωρίς έγκριση, αφού κατά τον έλεγχό του διαπιστώθηκαν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο,
όπως αυτό προσδιορίζεται στην ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (Β΄ 3086): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253)
απόφασης» (ΑΔΑ: 73Ξ3465ΧΘ7-ΛΝΞ).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 63 περιπτ. δ’ και ε’, του άρθρου 72 περίπτ. α’ της παρ.1, του άρθρου 76,
του άρθρου 86 παρ.1-3 και του άρθρου 266 όπως ισχύει του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
- την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (Β΄ 3086): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης»,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος με θέμα: «Αναπομπή Προϋπολογισμού 2019 Δήμου
Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση Εκτελεστικής
Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγιάς, για
το έτος 2019»,
- την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση Εκτελεστικής
Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το διορθωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς
Οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 774/02-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»,
πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του διορθωμένου σχεδίου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αγιάς για το έτος 2019 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς ψήφιση».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Το μέλος της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς δήλωσε ότι καταψηφίζει.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις των άρθρων 63 περιπτ. δ’ και ε’, 72 περίπτ. α’, 76 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 όπως ισχύει
του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2044) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού
των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες,
- την υπ’ αριθμ. 5694/3.2.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
- την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (Β΄ 3086): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης»,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ: 20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος με θέμα: «Αναπομπή Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 8/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση Εκτελεστικής
Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγιάς, για το
έτος 2019»,
- την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση Εκτελεστικής
Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το διορθωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Αγιάς
Οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.20479/210445/20-12-2018 έγγραφο του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας»,
- το με αριθμό πρωτοκόλλου 774/02-11-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του
σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με κα τά πλειοψηφί α
Καταρτίζουμε το σχέδιο του διορθωμένου προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
του Δήμου Αγιάς για το έτος 2019, όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
σχετική ψήφισή του.
Μειοψήφισε ο Γρηγόριος Καλαγιάς, μέλος της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

