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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
61/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο ΕΗΔ:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την
άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από έντονα καιρικά
φαινόμενα.

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας
μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές
του Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
έτους 2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες
του προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Πριν τη συζήτηση του 30ο θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε για
λόγους υγείας ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 4ο ΕΗΔ:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την
άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών από έντονα καιρικά
φαινόμενα.
Το ανωτέρω θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε ο Διευθυντής
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο: «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».
2. Το άρθρο 158 παρ. 4 περ. β του ν.3463/2006 σύμφωνα με το οποίο: «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».
3. Το άρθρο 158 παρ. 7 του ν. 3463/06 σύμφωνα με το οποίο: «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».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και:
1. τις καταστροφές και τις βλάβες που προκλήθηκαν σε δρόμους, παραλίες, λιμενικά
καταφύγια, δίκτυα άρδευσης και αποχέτευσης, στο Δήμο Αγιάς, από τις
χιονοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου, καθώς και την
ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών αυτών,
2. τις αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ανατέθηκαν εργασίες, υπηρεσίες και
προμήθειες για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών,
3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 1092/17-2-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Αγιάς κηρύχθηκε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης,
4. το γεγονός ότι κατά την διάρκεια κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2012 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν οι ανωτέρω καταστροφές με συνέπεια
να μην εγγραφούν οι αναγκαίες πιστώσεις,
προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής:
Α. Ως προς τα έξοδα
Ενδυνάμωση αποθεματικού:
Μεταφέρουμε από τον Κ.Α. 02.80.8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
ΠΟΕ» ποσό 129.400,00€ στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου, που διαμορφώνεται
στο ποσό 176.877,39€ (129.400,00€+47.477,39€).
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Δημιουργία νέων κωδικών αριθμών:
Μεταφέρουμε από το αποθεματικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 129.400,00€ και
δημιουργούμε τους παρακάτω νέους κωδικούς αριθμών, με τις αντίστοιχες πιστώσεις,
για την κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν από τις χιονοπτώσεις και τα έντονα
καιρικά των πρόσφατων ημερών:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό σε €
1
02.30.6277.0 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
24.600,00
6
Δημοτική ενότητα Μελιβοίας
2
02.30.6277.0 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
24.600,00
7
Δημοτική ενότητα Ευρυμενών
3
02.30.6277.0 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
18.000,00
8
Δημοτική ενότητα Λακέρειας
4
02.30.6277.0
Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω
24.000,00
9
ισχυρών ανέμων
5
02.30.6277.1
Αποκατάσταση λιμενικού καταφυγίου
23.200,00
0
Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων
6
02.30.6411
Προμήθεια καυσίμων για τον αποχιονισμό λόγω
15.000,00
έντονων καιρικών φαινομένων
Σύνολο 129.400,00
Β. Αποθεματικό κεφάλαιο
Με την παραπάνω αναμόρφωση μεταβάλλεται το αποθεματικό κεφάλαιο του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και διαμορφώνεται ως εξής:
176.877,39€ - 129.400,00€ (το σύνολο του μεταφερόμενου ποσού από το αποθεματικό
για δημιουργία κωδικών αριθμών ) = 47.477,39€.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίσετε για την 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανού,
τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
τις διατάξεις της παρ.4, περ. β, του άρθρου158 του Ν.3463/2006,
το με αριθμό πρωτοκόλλου 1092/17-2-2012 έγγραφο του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας,
 τις αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ανατέθηκαν εργασίες, υπηρεσίες και
προμήθειες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών,
 τον προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την υπ’
αριθμ.1465/15444/8-2-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας και
 τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα





Αποφασίζει ομόφωνα
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012, ως εξής:
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Α. Ως προς τα έξοδα
Ενδυνάμωση αποθεματικού:
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.80.8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
ΠΟΕ» ποσό 129.400,00€ στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου, που διαμορφώνεται
στο ποσό 176.877,39€ (129.400,00€+47.477,39€).
Δημιουργία νέων κωδικών αριθμών:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο συνολική πίστωση 129.400,00€ και
δημιουργεί τους παρακάτω νέους κωδικούς αριθμών, με τις αντίστοιχες πιστώσεις,
για την κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν από τις χιονοπτώσεις και τα έντονα
καιρικά των πρόσφατων ημερών:
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
Ποσό σε €
1
02.30.6277.06 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
24.600,00
Δημοτική ενότητα Μελιβοίας
2
02.30.6277.07 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
24.600,00
Δημοτική ενότητα Ευρυμενών
3
02.30.6277.08 Αποχιονισμός τμημάτων Δημοτικών Οδών στην
18.000,00
Δημοτική ενότητα Λακέρειας
4
02.30.6277.09
Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω
24.000,00
ισχυρών ανέμων
5
02.30.6277.10
Αποκατάσταση λιμενικού καταφυγίου
23.200,00
Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων
6
02.30.6411
Προμήθεια καυσίμων για τον αποχιονισμό λόγω
15.000,00
έντονων καιρικών φαινομένων
Σύνολο 129.400,00
Β. Αποθεματικό κεφάλαιο
Με την παραπάνω αναμόρφωση μεταβάλλεται το αποθεματικό κεφάλαιο του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και διαμορφώνεται ως εξής:
176.877,39€ - 129.400,00€ (το σύνολο του μεταφερόμενου ποσού από το
αποθεματικό για δημιουργία κωδικών αριθμών ) = 47.477,39€ (νέο αποθεματικό
κεφάλαιο).
Γ. Η παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι η 2η του 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

