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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         

Αγιά, 28.04.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  3935 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

82/2022 
από το πρακτικό της 9ης / 27.04.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς (με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη) 

 

 

Θέμα 7ο: Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 27.04.2022, ώρα 15:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), 

μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3785/23.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2022) 

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 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.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 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
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Θέμα 7ο: Σύνταξη σχεδίου 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – 

Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022. 

 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του 

οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις 

άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί 

ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως 

εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν 

τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας 

ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην 

παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων 

κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και 

άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα 

νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  4. Προς 

πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω 

προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον 

τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και 

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  5. Δια την πληρεστέραν από 

πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς 

πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η 

μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του 

προϋπολογισμού». 

  

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν 

αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα 

ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 

προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της 

παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο 

διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή 

ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται 

ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

 

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη 

γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή 

τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A805%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%9B%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A93%CE%A0%CE%A96%CE%99-%CE%A4%CE%9A%CE%97
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εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του 

προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή 

δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 

4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή 

διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν 

την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς με την με αριθμό πρωτοκόλλου 

3739/20-04-2022 εισήγησή της προτείνει τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 

ως ακολούθως: 
 
1. Ως προς τα έσοδα:  
Μεταφορά 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.  0619.01 
ΚΑΠ για λοιπές ανάγκες (Συμπληρωματική Κατανομή 

Έτους 2022) 
65.627,78 131.255,56 

2.  1315.01 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας 

(ΑΔΑ:ΩΔΖ465ΧΘ7-ΓΝΝ) 
4.008,33 

4.008,33 
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

3.  1315.02 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος 

Δήμου Αγιάς (ΑΔΑ:ΩΨΦΤ465ΧΘ7-6ΝΜ) 
170.733,06 

170.733,06 
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

4.  1329.02 

Χρηματοδότηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας για 
την υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών 
αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγιάς» ΑΔΑ:ΩΞΞ27ΛΡ-

97Σ) 

3.000,00 347.142,03 

 
2. Ως προς τα έξοδα:  
Μεταφορά στο Αποθεματικό για την ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων κωδικών αριθμών: 

Α/Α 
Κωδικός 
Αριθμός 

Τίτλος Μείωση  
Σύνολο μετά την 

τροποποίηση 

1.  30.6279.01 
Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών Δήμου Αγιάς   με 

μηχανικά μέσα (Πυροπροστασία) 
17.200,00 20.000,00 

2.  30.6672.04 
Προμήθεια εξοπλισμού υλικών πυροπροστασίας 

(Κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας) 
13.800,00 2.800,00 

3.  20.6262.01 
Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης  και φροντίδας 

γηπεδικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς 
5.677,42 12.242,58 

4.  62.7135.03 
Προμήθεια υλικού για αποκατάσταση φωτισμού 

αναπλάσεων Αγιοκάμπου και Σωτηρίτσας 
(ΑΔΑ:62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν) 

37.200,00 0,00 

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 317.246,59€. 
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 319.746,59€. 
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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.  30.6264.03 
Συντήρηση πυροσβεστικών και χωματουργικών 

μηχανημάτων μετά υλικών -ανταλλακτικών 
(Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας) 

10.000,00 10.000,00 

2.  30.6162.04 
Υποστήριξη δράσεων πρόληψης και 
αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 

18.000,00 18.000,00 

3.  30.6262.05 Συντήρηση δεξαμενών πυρόσβεσης 3.000,00 3.000,00 

4.  00.6492.01 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων 
18.171,22 54.595,22 

5.  70.6274.01 
Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών, σχολικών 

κτιρίων και δημοτικών οδών 
18.000,00 20.000,00 

6.  30.6279.03 Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρρων δήμου Αγιάς 10.800,00 10.800,00 

7.  70.6262.01 
Συντηρήσεις εγκαταστάσεων υποδομών 
λιμενικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγιάς 

11.600,00 11.600,00 

8.  00.6222.01 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 
9.733,98 24.733,98 

9.  64.6521.01 
Τόκοι δανείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1 (Ανέγερση κτιρίου 

Δημαρχείου) 
3.958,02 

3.958,02  
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

10.  64.6521.02 
Τόκοι δανείων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1 (Βελτίωση 

Αγροτικής Οδοποιίας) 
591,48 

591,48 
Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

11.  64.6514.01 
Έξοδα σύναψης δανείου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1 

(Ανέγερση κτιρίου Δημαρχείου) 
3.000,00 

3.000,00  
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

12.  64.6514.02 
Έξοδα σύναψης δανείου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1 

(Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας) 
3.000,00 

3.000,00  
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

13.  64.6526.01 
Εξόφληση  χρεολυσίων δανείου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1 

(Ανέγερση κτιρίου Δημαρχείου) 
163.775,04 

163.775,04 
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

14.  64.6526.02 Εξόφληση  χρεολυσίων δανείου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ1  416,85 

416,85  
(Λογιστικοποίηση 

χρηματοροών 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) 

15.  30.6672.03 
Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων 
(ανταλλακτικά μη προβλέψιμες βλάβες) 

3.000,00 5.500,00 

16.  64.7333.01 
Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής Οδοποιίας 

Δήμου Αγιάς  (ΑΔΑ:ΩΞΞ27ΛΡ-97Σ) 
3.000,00 347.142,03 

17.  62.6279.01 
Αποκατάσταση φωτισμού αναπλάσεων 

Αγιοκάμπου & Σωτηρίτσας (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-
75Ν) 

37.200,00 37.200,00 

Μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό: 317.246,59€. 
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό: 2.500,00€. 
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4. Μεταβολή προϋπολογισμού με την υπάρχουσα αναμόρφωση: 
 
Μεταβολή Εσόδων: 243.369,17€. 
Σύνολο Εσόδων: 26.748.562,46€. 
 
Μεταβολή Εξόδων: 243.369,17€. 
Σύνολο Εξόδων: 26.748.562,46€. 
 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Τα μέλη Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας δήλωσαν ότι: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο 

σύνολό του. Διαφωνούμε με τον τρόπο διάθεσης των κωδικών και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που 

δείχνουν προχειρότητα. Θα καταψηφίσουμε την αναμόρφωσή του».  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/2007 (Α΄42): «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄167): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (Α'114): «Περί οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

- την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 

7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.», 

- την υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία 

επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το 

οικονομικό έτος 2022, 

- την υπ’ αριθμ. 45/2022 (ΑΔΑ: ΨΩ3ΠΩ6Ι-ΤΚΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την 

οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2022, 

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 3739/20-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνουμε το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς οικονομικού  έτους 

2022, σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 3739/20-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Η παρούσα να υποβληθεί για τη σχετική έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. 

 

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

προαναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

 

 

 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A805%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%9B%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A93%CE%A0%CE%A96%CE%99-%CE%A4%CE%9A%CE%97


Σελίδα 6 από 6 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 82/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 


