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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 09.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2110 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

39/2022 
από το πρακτικό της 5ης / 08.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6ο: Έγκριση της 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς  για 

το οικονομικό έτος 2022. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 08.03.2022, ώρα 02:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/04.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 04.03.2022) 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 

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

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

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος  που δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

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 σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β’).  
 

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

 

 
1 Αναπλήρωσε τον Αγγελάκα Ιωάννη 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο : Έγκριση της 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς  για 

το οικονομικό έτος 2022. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΛΣΟΚ6Τ-71Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2022. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 268/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΝΩ6Ι-ΟΕΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 29342/16-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΤΟΟΡ10-ΙΝ2)απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλία – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς  για το οικονομικό έτος 2022. 

 

Με το άρθρο 72 παρ. 1γ του Ν.3852/2010 (Α΄87) ορίζεται ότι:  

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α)..β) …… γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους 

προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων 

των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. ……».  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 

26/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΗΦΟΚ6Τ-ΒΞΣ) απόφασή κατάρτισε την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του για 

το οικονομικό έτος 2022, που έχει ως εξής:  

 

Ως προς τα έσοδα:  

Μεταφέρω στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -Μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1. 00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

2.223,13 10.723,13 

 

2. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφέρω στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -Μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.6643 Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό 

1.050,00 12.450,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 3.273,13€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 6.773,13€. 

 

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

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.8114.01 Φόροι-Τέλη έτους 2022 3.060,24 3.060,24 

2.  00.6515 
Αμοιβές και προμήθειες 

τραπεζών 
212,89 212,89 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό:  3.273,13€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 3.500,00€. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 

ΩΣΗΦΟΚ6Τ-ΒΞΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς με 

θέμα: «Κατάρτιση  1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Ηρακλείδης Δήμου Αγιάς  για το 

οικονομικό έτος 2022». 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%9B%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-71%CE%9A
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%9D%CE%9D%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%95%CE%95
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%A110-%CE%99%CE%9D2
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%92%CE%9E%CE%A3
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%92%CE%9E%CE%A3
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%92%CE%9E%CE%A3
ΑΔΑ: ΨΠΥ4Ω6Ι-ΗΛ4
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ.3, 236 παρ.1 και 240 παρ. 2 του ν.3463/06 (Α΄ 114) «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- την υπ’ αριθμ. 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΛΣΟΚ6Τ-71Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, με την οποία ψηφίσθηκε ο 

προϋπολογισμός του για το οικονομικό έτος 2022, 

- την υπ’ αριθμ. 268/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΝΩ6Ι-ΟΕΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 

ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 29342/16-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΤΟΟΡ10-ΙΝ2) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλία – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς  για το οικονομικό έτος 

2022, 

- την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΗΦΟΚ6Τ-ΒΞΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Ηρακλείδης» Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηρακλείδης» 

Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτους 2022, όπως αυτή κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 

αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΗΦΟΚ6Τ-ΒΞΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., 

που έχει ως εξής: 

 

1. Ως προς τα έσοδα:  

Μεταφέρω στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -Μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1. 00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο 

προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

2.223,13 10.723,13 

 

2. Ως προς τα έξοδα:  

Μεταφέρω στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών: 

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση -Μείωση – 

νέα εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.6643 Προμήθεια καυσίμων για 

θέρμανση και φωτισμό 

1.050,00 12.450,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 3.273,13€. 

Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 6.773,13€. 

 

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

Α/Α 
Κωδικός 

Αριθμός 
Τίτλος 

Αύξηση –  νέα 

εγγραφή 

Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  15.8114.01 Φόροι-Τέλη έτους 2022 3.060,24 3.060,24 

2.  00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 212,89 212,89 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό:  3.273,13€. 

Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 3.500,00€. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A1%CE%9B%CE%A3%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-71%CE%9A
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%9D%CE%9D%CE%A96%CE%99-%CE%9F%CE%95%CE%95
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F%CE%A4%CE%9F%CE%9F%CE%A110-%CE%99%CE%9D2
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%92%CE%9E%CE%A3
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A6%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-%CE%92%CE%9E%CE%A3
https://app.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΠΥ4Ω6Ι-ΗΛ4
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΥ4Ω6Ι-ΗΛ4
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