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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 17.03.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 2809 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

41/2021 
από το πρακτικό της 6ης/16.03.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 9ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών που προέκυψαν λόγω COVID-19. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 16.03.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

2691/12.03.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 12.03.2021) 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 Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
ΑΔΑ: 63ΑΞΩ6Ι-38Ο
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Θέμα 9ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης, ποσού 11.965,15€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, για κάλυψη δαπανών που προέκυψαν λόγω COVID-19. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασή της η οικονομική επιτροπή του δήμου Αγυιάς 

αποφάσισε την αποδοχή και την κατανομή ποσού των 11.965,15€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

κάλυψη δαπανών που προέκυψαν λόγω COVID-19. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- την υπ’ αριθ. 14/2021 A.O.E (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασή μας, 

-  τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, 

- την 32/2021 Α.ΔΣ. περί 1ης αναμόρφωσης, 

- την υπ’ αριθμόν 90344/21-12-2021 με ΑΔΑ:ΩΔΩ046ΜΤΛ6-Δ5Υ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

εισηγούμαστε να εγκρίνετε την τροποποίηση της 14-2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα 

με τον κάτωθι πίνακα: 

ΚΑ Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – νέα 

εγγραφή 

Συνολικό Ποσό μετά 

την Τροποποίηση 

70.6274.01 

Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών, σχολικών  

κτιρίων και δημοτικών οδών 

(ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 

-2.000,00 4.965,15 

70.6162.01 
Δαπάνη για προμήθεια και διεξαγωγή μοριακών 

τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο 
2.000,00 2.000,00 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η 14-2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής. 

 

 

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 υπ’ αριθμ. 32/2021 (ΑΔΑ: Ψ55ΑΩ6Ι-Κ7Β) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Έργων έτους 2021», 

- την υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«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», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  
 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασή μας, σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα: 

ΚΑ Τίτλος 

Αύξηση – 

μείωση – νέα 

εγγραφή 

Συνολικό Ποσό μετά 

την Τροποποίηση 

70.6274.01 

Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών, σχολικών  

κτιρίων και δημοτικών οδών 

(ΑΔΑ:ΑΔΩΟ46ΜΤΛ6-Δ54) 

-2.000,00 4.965,15 

70.6162.01 
Δαπάνη για προμήθεια και διεξαγωγή μοριακών 

τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο 
2.000,00 2.000,00 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΞΘΩ6Ι-6Ρ5) απόφασή μας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2021. 

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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