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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.10.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  11927 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

229/2021 
από το πρακτικό της 24ης / 20.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 360/2021 (ΑΔΑ: 998ΧΩ6Ι-5ΗΧ) Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας 

ανάθεσης προμήθειας καυσίμων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 20.10.2021, ώρα 02:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  11691/16.10.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 16.10.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  που κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 του Ν.4682/20 

και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 360/2021 (ΑΔΑ: 998ΧΩ6Ι-5ΗΧ) Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας 

ανάθεσης προμήθειας καυσίμων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

 

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

 

Όπως γνωρίζετε η περιοχή του Δήμου Αγιάς κατά τις 11.10.2021 επλήγη από έντονα και πρωτοφανή 

καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες). Προκειμένου ο Δήμος να αντεπεξέλθει στην 

άμεση και επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε βασικές υποδομές 

του Δήμου, την αποκατάσταση της λειτουργίας του οδικού δικτύου και τη διασφάλιση της ασφαλούς 

μετακίνησης των πολιτών ο Δήμαρχος Αγιάς προέβη στην απευθείας ανάθεση της κάτωθι προμήθειας: 

 

Αρ. Απόφασης 

Δημάρχου 

 

Περιγραφή εργασίας 

 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

360/2021 

(ΑΔΑ:998ΧΩ6Ι-

5ΗΧ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
3.000,00€ 

 

Στις διατάξεις των παρ. 4β και 7 του άρθρου 158 του ΔΚΚ ορίζεται: «4.  Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί 

στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται 

με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν: 

….. β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, 

φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει 

το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 

(ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του 

προέδρου της Κοινότητας. 

7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει 

κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η 

αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

 

Επιπλέον, από τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 προκύπτει: «Όταν δημιουργείται 

άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 

σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε την απόφαση του Δημάρχου Αγιάς που λήφθηκε για την 

αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που έπληξαν το 

Δήμο  στις 11.10.2021, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

Αριθμός 

Απόφασης  

Δημάρχου 

 

Περιγραφή εργασίας 

 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

360/2021 

(ΑΔΑ:998ΧΩ6Ι-

5ΗΧ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
3.000,00€ 

 

Η εγγραφή της σχετικής πίστωσης  που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό θα γίνει με αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

-  τις διατάξεις άρθρου 58, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

-  τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς, 

-  τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που έπληξαν το Δήμο Αγιάς στις 

11.10.2021, 

-   την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 360/2021 (ΑΔΑ:998ΧΩ6Ι-5ΗΧ) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς που λήφθηκε 

για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που 

έπληξαν το Δήμο  στις 11.10.2021, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

Αριθμός 

Απόφασης 

Δημάρχου 

 

Περιγραφή εργασίας 

 

Προϋπολογισμός 

(σε ευρώ) 

360/2021 

(ΑΔΑ:998ΧΩ6Ι-

5ΗΧ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
3.000,00€ 

 

Η εγγραφή της σχετικής πίστωσης που δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό θα γίνει με αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΨΥΒΚΩ6Ι-ΞΥΚ


		2021-10-29T09:28:04+0300
	Athens




