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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

147/2020

12ης/

από το πρακτικό της
05.10.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 16ο :

Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Σήμερα Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 9892/01.10.2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος
9.
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Σωτηρίου Βασίλειος
23.
24.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
25.
26.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
27.
Κασίδας Ιωάννης

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος
Ευσταθίου Ηλίας
Κατσιάβας Αστέριος
Κορδίλας Δημήτριος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δήμητρας και Μαρμαρίνης.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 05.10.2020, ώρα 21:50.
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 16ο :

Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το
οικονομικό έτος 2020, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Με τις υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ), 54/2020 (ΑΔΑ:
Ω151Ω6Ι-5Ε1), 67/2020 ΑΔΑ: (Ψ4ΑΦΩ6Ι-8ΛΖ), 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ), 75/2020 (ΑΔΑ:
8Ω3Ω6Ι-5ΒΝ), 97/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ17Ω6Ι-8ΔΤ), 121/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΑΩ6Ι-ΔΥ9) και 128/2020 ΑΔΑ:
(6ΧΞΔΩ6Ι-ΤΕΠ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του
Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 552360/19-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχορηγήθηκε
ο Δήμος Αγιάς με το ποσό των 43.960,00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για πρόσληψη προσωπικού
ΙΔΟΧ για καθαριότητα σχολικών μονάδων.
Με την υπ’ αριθμ. 2830/03-09-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς»
στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο
περιβάλλον» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με Κωδικό
Πράξης ΟΠΣ: 5056086 και συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 350.000,00€.
Με την υπ’ αριθ. 2831/03-09-2020 (ΑΔΑ: 61ΕΙ7ΛΡ-6ΜΣ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου
Αγιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με Κωδικό
Πράξης ΟΠΣ: 5056083 και συνολική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 300.000,00€.
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του
οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις
άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί
ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν
τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας
ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην
παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων
κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα
νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς
πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον
τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και
δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από
πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς
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πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η
μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν
αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων
υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα
ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο
διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή
ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται
ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη
γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή
τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η
εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του
προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του
προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του
δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή
δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το
ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του
ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Επιπλέον, με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06): «3. Δεν επιτρέπεται η
εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού
προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63γ του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: «γ)
καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της
υλοποίησής του».
Ως εκ τούτου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την Τροποποίηση του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. 126/2020
και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 8254/21-09-2020 εισήγηση της Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Αγιάς, συνέταξε το σχέδιο της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως
ακολούθως:
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1.Ως προς τα έσοδα :
Εγγραφή νέων εσόδων
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

1.

1211.10

2.

1317.02

3.

1317.03

Τίτλος
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για καθαριότητα
σχολικών μονάδων Αριθ. Πρωτ. 52360/19-8-2020
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αγυιάς (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2015-2020)
ΑΔΑ:6ΣΦΩ7ΛΡ-ΩΟΑ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου
Στομίου (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2015-2020)
ΑΔΑ:61ΕΙ7ΛΡ-6ΜΣ

Αύξηση Μείωση –
νέα εγγραφή

Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

43.960,00

43.960,00

350.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

2. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών :
Αύξηση Σύνολο μετά
Κωδικός
Α/Α
Τίτλος
Μείωση –
την
Αριθμός
νέα εγγραφή
τροποποίηση
Εργοδοτικές εισφορές δήμων Κοινωνικής
1.
00.6056
Ασφάλισης (παρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική
2.300,00
27.700,00
τακτοποίηση)
Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
2.
00.6221
14.800,00
35.874,60
εσωτερικού
3.

00.6312.01

Πληρωμή φόρου και ΕΝΦΙΑ Έτους 2019

566,90

2.433,10

4.

10.6051.03

Ταμείο Συλλόγου κοινοτικών υπαλλήλων

474,56

0,00

5.

20.6142.01

7.279,60

16.118,40

6.

35.6011

50,00

15.950,00

7.

70.6041.01

3.000,00

4.500,00

8.

70.6054.01

1.000,00

2.250,00

1.031,28

45.592,72

3.500,00

0,00

800,00

200,00

Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε.
Μελιβοίας & Ευρυμενών Σύμβαση έτους 2019
(Ε.Δ.)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται .βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) (
Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού
ναυαγοσωστών
Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ναυαγοσωστών
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο
Αγιάς για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της πανδημίας
COVID-19
Παροχή σε χρήμα ειδών ατομικής προστασίας
εργατοτεχνικού προσωπικού
Πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης αυθαίρετων
κατασκευών

9.

20.6142.05

10.

20.6063.02

11.

00.6821.01

12.

00.6821.02

Φορολογικά πρόστιμα και πρόστιμα επιβαλλόμενα

3.500,00

2.352,79

13.

20.6264.03

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
(χλοοκοπτικών, αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά)

1.800,00

1.800,00

ΑΔΑ: Ω5ΕΒΩ6Ι-17Ψ
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

Έξοδα φιλοξενίας κτηνιάτρων και εθελοντών στα
πλαίσια του εμβολιασμού των αδέσποτων του
δήμου Αγιάς στις 11 12 και 13-9
Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών
15.
30.6142.10
αδειοδοτήσεων - ωρίμανσης πράξεων (Έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020)
Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση
16.
30.6142.06
πιστοποιητικών πυρασφάλειας (Έργα
Υπηρεσίες εφαρμογής τοπογραφικών στοιχείων
17.
30.6142.02
(Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020)
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 746.595,94€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 756.301,20€.
14.

00.6433.03
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Αύξηση Μείωση –
νέα εγγραφή

Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

3.000,00

3.000,00

2.773,60

22.026,40

2.000,00

0,00

4.760,00

1.240,00

Αύξηση –
νέα
εγγραφή

Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

3. Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

1.

10.6051.04

Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης Τακτικών
υπαλλήλων 0824

2.

10.6051.02

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού

3.

20.6011.01

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων

4.

20.6051.04

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ

5.

35.6051.03

Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824

6.

70.6051.03

Εργοδοτικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης 0824

7.

20.6279.01

8.

15.6041.02

9.

10.
11.

12.

15.6054.02

00.6515
61.7336.04

61.7336.05

13.

00.6821.03

14.

10.6162.01

Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.
Αγιάς
Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για την
καθαριότητα σχολικών μονάδων Αριθ. Πρωτ.
52360/19-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ για
την καθαριότητα σχολικών μονάδων Αριθ. Πρωτ.
52360/19-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αγυιάς (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2015-2020)
ΑΔΑ:6ΣΦΩ7ΛΡ-ΩΟΑ
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου
Στομίου (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2015-2020)
ΑΔΑ:61ΕΙ7ΛΡ-6ΜΣ
Παράβολα για ένταξης ακινήτων του Δήμου Αγυιάς
στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Δαπάνες μετακόμισης υπηρεσιών του Δήμου

4.100,00

37.550,00

841,46

10.341,46

6.900,00

166.500,00

379,60

14.729,60

50,00

1.750,00

500,00

5.780,00

4.531,28

19.131,28

35.000,00

35.000,00

8.960,00

8.960,00

700,00

3.700,00

350.000,00

350.000,00

300.000,00

300.000,00

4.300,00

4.300,00

8.000,00

8.000,00

ΑΔΑ: Ω5ΕΒΩ6Ι-17Ψ
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

15.

10.6142.13

Εργασίες υποστήριξης, ταξινόμησης και
καταγραφής αρχείων του δήμου

16.

30.6673.02

Προμήθεια πινακίδων και υλικών οδοσήμανσης

17.

20.6672.02

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων

Υπηρεσίες προετοιμασίας και υποβολής φακέλων
στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020)
Έξοδα φιλοξενίας στα πλαίσια δράσης για την
19. 00.6433.04
τουριστική ανάδειξη του δήμου (tour operators,
ξεναγοί)
Σιδηρουργικές εργασίες (Έργα και επενδυτικές
20. 30.6262.02
δραστηριότητες έτους 2020
Εργασίες καθαρισμού βλάστησης & ερεισμάτων
δημοτικών οδών ΔΕ Μελίβοιας (Έργα και
21. 35.6262.07
επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2020 4.760,00 +
6.240,00 Έσοδα Δήμου)
Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 753.335,94€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 2.965,26€.
18.

Αύξηση –
νέα
εγγραφή
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Σύνολο μετά
την
τροποποίηση

5.000,00

5.000,00

3.500,00

6.500,00

1.800,00

6.800,00

2.773,60

2.773,60

3.000,00

3.000,00

2.000,00

9.306,40

11.000,00

11.000,00

30.6142.29

Επίσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς με την 7/2020 απόφασή της προτείνει την 7η
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Κωδικός
Σύνολο μετά την
Α/Α
Τίτλος
Μείωση/Αύξηση/Νέο
Αριθμός
τροποποίηση
ου
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2 Δημοτικού
1.
61.7336.04
Σχολείου Αγυιάς (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2015-2020) ΑΔΑ:6ΣΦΩ7ΛΡ-ΩΟΑ
350.000,00
350.000,00
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού
2.
61.7336.05
Σχολείου Στομίου (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2015-2020) ΑΔΑ:61ΕΙ7ΛΡ-6ΜΣ
300.000,00
300.000,00
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων
έτους 2020.
Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην
τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Θα καταψηφίσουμε και την
αναμόρφωσή του».
Ο Βασίλειος Σωτηρίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην
τοποθέτησή του: «Καταψηφίσουμε όπως και τον προϋπολογισμό και όλες τις αναμορφώσεις του».

ΑΔΑ: Ω5ΕΒΩ6Ι-17Ψ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 (Α΄42): «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
- τις διατάξεις των άρθρων 63γ και 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α’ 167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.», όπως
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 189 του N. 4555/18 (Α’ 133) : «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 4623/19 (Α’ 134) : «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (Α'114): «Περί οικονομικής διοίκησης και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,
- την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (Β’ 3054): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης.»,
- την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας και Ετήσιου
Τεχνικού Προγράμματος Έργων, οικονομικού έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,
- τις υπ’ αριθμ. 22/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΥΩ6Ι-ΜΣ0), 44/2020 (ΑΔΑ: 63ΝΑΩ6Ι-Σ1Δ), 54/2020 (ΑΔΑ:
Ω151Ω6Ι-5Ε1), 67/2020 ΑΔΑ: (Ψ4ΑΦΩ6Ι-8ΛΖ), 68/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΥΝΩ6Ι-ΩΞΒ), 75/2020
(ΑΔΑ: 8Ω3Ω6Ι-5ΒΝ), 97/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ17Ω6Ι-8ΔΤ), 121/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΘΑΩ6Ι-ΔΥ9) και
128/2020 ΑΔΑ: (6ΧΞΔΩ6Ι-ΤΕΠ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τις οποίες
αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2020,
- την υπ’ αριθμ. 2830/03-09-2020 (ΑΔΑ:6ΣΦΞ7ΛΡ-ΩΟΑ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
- την υπ’ αριθ. 2831/03-09-2020 (ΑΔΑ: 61ΕΙ7ΛΡ-6ΜΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 8254/21-09-2020 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αγιάς, καθώς και την υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αγιάς, που αφορούν στην κατάρτιση του σχεδίου της 10ης αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
- την υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με την οποία
συντάχθηκε το σχέδιο της 7ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων 2020 του Δήμου
Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία ο Καλαγιάς Γρηγόριος, επικεφαλής της παράταξης
«Δώτιο Πεδίο», δήλωσε «Παρών»,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
Α. Εγκρίνουμε:
- Την 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2020,
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 8254/21-09-2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου Αγιάς και την υπ’ αριθμ. 116/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
-

Την 7η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Αγιάς, έτους 2020, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
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Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί για
τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης
(επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κατσιάβας Αστέριος, Καφετσιούλης Απόστολος,
Κορδίλας Δημήτριος, Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, Ολύμπιος Αθανάσιος
και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Καταψήφισε ο Σωτηρίου Βασίλειος δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» για
τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Ο Γρηγόριος Καλαγιάς επικεφαλής της παράταξης «Δώτιο Πεδίο» δήλωσε «Παρών».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

