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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 15.04.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  3578 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

66/2022 
από το πρακτικό της 8ης / 15.04.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφασης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

Έτους 2022». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 15.04.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/11.04.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 11.04.2022) 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

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

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

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/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’).  
 

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

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9465%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A0%CE%9D6
ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩ6Ι-ΓΜΘ
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Θέμα 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφασης της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού 

Έτους 2022». 

 

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

 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» ορίζεται ότι: «1. Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

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.» . 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εισηγούμαστε την έγκριση, από την Οικονομική Επιτροπή, της υπ’ 

αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης «Καλυψώ» με θέμα: «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022», που 

έχεις ως εξής: 
 
1. 1. Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

2. 1. Αποδυναμώνει Κ.Α. του προϋπολογισμού, ως εξής: 
Κωδικός 

Λογαριασμού 

Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφωμένος 

(Μειώσεις) 

Διαμορφωμένος 

(Δ.Π.) 

02.00.6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 2.000,00€ 1.750,00€ 250,00€ 

02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 2.000,00€ 1.750,00€ 250,00€ 

Σύνολο 3.500,00€   
 
2. Ενδυναμώνει Κ.Α. του προϋπολογισμού, ως εξής: 

Κωδικός 
Λογαριασμού 

Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφωμένος 
(Μειώσεις) 

Διαμορφωμένος 
(Δ.Π.) 

02.10.7123 Έπιπλα - Σκεύη 500,00€ 3.500,00€ 4.000,00€ 

Σύνολο 3.500,00€   
 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι όπως με απόφασή σας να εγκριθεί η παραπάνω αναφερόμενη 

απόφαση. 

 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν τα εξής: «Το θέμα αφορά 

τον προϋπολογισμό της Καλυψούς τον οποίο είχαμε καταψηφίσει. Το ίδιο θα κάνουμε και με την αναμόρφωσή 

του». 

 

 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9465%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A0%CE%9D6
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9465%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A0%CE%9D6
ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩ6Ι-ΓΜΘ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1 και 260 παρ. 1-3 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114):  «Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση γ’ του Ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ.43/2022 (ΑΔΑ: 9Λ20Ω6Ι-608) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με 

την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ», 

- την υπ’ αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» με θέμα: «1η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού εξόδων οικον. Έτους 2022», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 2/2022 (ΑΔΑ: 6Δ65ΟΚ6Σ-ΠΝ6) απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, με θέμα «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικον. Έτους 2022», όπως 

αυτή κατατέθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9B20%CE%A96%CE%99-608
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9465%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A0%CE%9D6
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9465%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A0%CE%9D6
ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩ6Ι-ΓΜΘ
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