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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 15.02.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 1560 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

14/2021 
από το πρακτικό της 4ης/15.02.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence) 

 

 

Θέμα 3ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 

Covid-19. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 15.02.2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1320/11.02.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 11.02.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

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, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του 

Ν.4682/2020 (Α΄ 76). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 3ο : Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€, από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού 

Covid-19. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 90344/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ5Υ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 11.965,15€ για κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 

παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2021, 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 01/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, εισηγούμαστε 

την αποδοχή του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. Εσόδων  5123.05 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19  

(ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54)» και την κατανομή του στους κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής:  

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

1.  70.6633.01 
Προμήθεια απολυμαντικών, αντισηπτικών, μασκών 

(ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 5.000,00 

2.  70.6274.01 
Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών, σχολικών κτιρίων και 

δημοτικών οδών (ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 6.965,15 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.965,15 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ιη’ του N.3852/10 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» , 

- την υπ’ αριθμ. 90344/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ5Υ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε το ποσό των 11.965,15€  από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την κάλυψη  αναγκών 

για την αντιμετώπιση διάδοσης του COVID-19, ως έσοδο στον Κ.Α. 5123.05, με τίτλο Έκτακτη 

Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκληθήκαν από 

την εμφάνιση του COVID-19» του προϋπολογισμού έτους 2021. 

 

Β) Κατανέμουμε το ποσό των 11.965,15€   από το Υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό την κάλυψη  αναγκών 

για την αντιμετώπιση διάδοσης του COVID-19, ως εξής: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

1.  70.6633.01 
Προμήθεια απολυμαντικών, αντισηπτικών, μασκών 

(ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 5.000,00 
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Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

2.  70.6274.01 
Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών, σχολικών κτιρίων και 

δημοτικών οδών (ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 6.965,15 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.965,15 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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