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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 21ο .-

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Αριθμός Απόφασης 205/2011
Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη
Θεοδώρου, 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
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Ξαφάρας Χρήστος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σιμούλης Θωμάς
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιτσές Δημήτριος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βαλάρης Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μαρούδας Ρίζος
14. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος
4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι δημοτικοί υπάλληλοι Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με
τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, διότι η παραχώρηση του χώρου που αιτείται ο ανωτέρω αφορά τη
διεξαγωγή εκδήλωσης το ερχόμενο Κυριακή 14/8/2011.
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τσιτσές Δημήτριος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, ο δημοτικός σύμβουλος
της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας «Προοδευτική Ανεξάρτητη Δημοτική
Κίνηση» κος Γκουτζουλίκας Γεώργιος και ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής
παράταξης της μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος
Καψάλης Βασίλειος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 21ο .-

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Αριθμός Απόφασης 205/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης και έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α' ορίζεται
ότι «Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον».
Με τις διατάξεις του αρθρ. 155 και 159 παρ.1 του ν.3463/06 ορίζεται ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, ορίζεται ότι 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.
Επειδή από την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011,
προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσής του για τους λόγους:
α./Της εγγραφής νέων Εσόδων,
β./Της εγγραφής νέων Εξόδων, της εκτέλεσης και πληρωμής των πιστώσεων που θα
δημιουργηθούν και
γ./ της ανάγκης που προέκυψε ως προς την αλλαγή του τίτλου σε είδη εγγεγραμμένα
αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου του Έτους 2011, σύμφωνα και με την
υπαριθμ.204/2011 αναφορικά με : «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων
έτους 2011».
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως αυτή
φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη».
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος
δηλώνοντας ότι η παράταξή του καταψηφίζει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
για τους ίδιους λόγους που έχει καταψηφίσει και τον αρχικό προϋπολογισμό του
Δήμου, πλην των κωδικών αριθμών που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
•
•
•
•

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανού Ιωάννη,
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59,
τις διατάξεις των άρθρων 155, 159 παρ.1 του Ν. 3463/2006,
τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2011, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθ.2/2011 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
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•
•
•
•

επικυρώθηκε 7858 /46119/17-5-2011 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
την υπαριθμ.204/2011 απόφασή του αναφορικά με: «Τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος έργων έτους 2011»
την υπαριθμ.32/2011 απόφασή του αναφορικά με: «Κατάργηση Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ.» ΦΕΚ 1010-26.05.2011 Τεύχος Β’
την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες
δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
την τοποθέτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κου Πατσά Κυριάκου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 ως εξής:







Α. Ως προς τα Έσοδα
Μετονομάζει, στο σκέλος των εσόδων, τον Κ.Α. 06.00.3111 με τίτλο «Έσοδα
από δάνεια» σε «Έσοδα από δάνεια παρ.1ε του Ν.39432011 για την
αποπληρωμή χρεών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.22292/9.5.2011» και τον ενισχύει
με ποσό 183.859,82€.
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 06.00.1214.05 με τίτλο
«Χρηματοδότηση του δήμου για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε.
LIFE PLUS πράσινες προμήθειες» ποσό 23.250,00€
Ενισχύει το σκέλος των εσόδων και τον Κ.Α. 06.00.4131 με τίτλο «Εισφορές σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία» με ποσό 150.000,00€
Ενισχύει το σκέλος των εσόδων και τον Κ.Α. 06.00.4122 με τίτλο «Φόροι &
χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων» με ποσό 10.000,00€.
Ενισχύει το σκέλος των εσόδων και τον Κ.Α. 06.00.4141 με τίτλο «Κρατήσεις
στις αποδοχές υπαλλήλων για δάνεια του Τ.Π.Δ.» ποσό 10.000,00€

Α1. Ως προς τα Έξοδα
Μεταφέρει στο αποθεματικό:
 από τον Κ.Α. 02.145.6234.01 με τίτλο «Μισθώματα μεταφορικών μέσων για
μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ποσό 163.800,00€ και
 από τον Κ.Α.02.15.6234.02 με τίτλο «Μισθώματα μεταφορικών μέσων για
μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ποσό 55.000,00€.
Β. Αποθεματικό
Το συνολικό ποσό των παραγράφων Α και Α1 που μεταφέρεται στο Αποθεματικό
ανέρχεται σε 595.909,82€.
Γ. Ως προς τα έξοδα
Μεταφέρει από το Αποθεματικό για την δημιουργία νέων πιστώσεων, στους νέους
κωδικούς αριθμούς, με τους ανάλογους τίτλους τα αντίστοιχα ποσά :
Α/Α
Κωδικός
Τίτλος
1
02.10.7331.28 Συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων Αγιάς
2
02.30.7413.48 Μελέτη «Έργα πρόληψης πυρκαγιών στο
δημοτικό δάσος Μελιβοίας Δήμου Αγιάς»

Ποσό σε €.
7.200,00€
4.182,00€
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02.30.7413.49 Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα πρόληψης πυρκαγιών
4.182,00€
στο δημοτικό δάσος Μελιβοίας Δήμου Αγιάς»
4
02.30.7413.50 Μελέτη «έργα αποκατάστασης & προστασίας
καμένου δημοτικού δάσους Μελιβοίας Δήμου
3.567,00€
Αγιάς»
5
02.30.7413.51 Μ.Π.Ε. του έργου
«Αποκατάσταση &
προστασία καμένου δημοτικού
δάσους
3.567,00€
Μελιβοίας Δήμου Αγιάς»
6
02.10.6162.08 Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα της Ε.Ε.
46.500,00€
LIFE PLUS πράσινες προμήθειες
7
02.10.7131.03 Προμήθεια φωτοβολταϊκών
4.920,00€
8
02.80.8115.01 Λοιπά έξοδα καταργηθέντων νομικών
183.859,82€
προσώπων τέως δήμου Αγιάς
9
02.30.6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
900,00€
10
02.35.6411
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
900,00€
11
02.25.6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
900,00€
12
02.35.6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
900,00€
13
02.45.6412
Έξοδα μεταφοράς αγαθών
900,00€
14
02.25.6634
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής &
900,00€
καθαριότητας
15
02.15.6413
Μεταφορές προσώπων (Μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας
&
Δευτεροβάθμιας 218.800,00€
Εκπαίδευσης)
Μεταφέρει από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των ήδη εγγεγραμμένων κωδικών
τα αντίστοιχα ποσά:
Α/Α Κωδικός
Τίτλος
Ποσό σε €.
1
02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία 150.000,00€
2
02.80.8222 Φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων
10.000,00€
3
02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για δάνεια 10.000,00€
του Τ.Π.Δ
4
02.25.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Α.Χ. υπηρεσίας
4.000,00€
Άρδευσης & Αποχέτευσης
5
02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού 10.000,00€
υπηρεσίας τεχνικών έργων
Δ. Νέο Αποθεματικό
Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 666.177,82€
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό μετά την Αναμόρφωση 8.732,00€
Ε. Μετονομασία τίτλων
Τροποποιούμε τους τίτλους των παρακάτω έργων και τα μετονομάζουμε, χωρίς να
προκαλείται αλλαγή στο ποσό που τους αντιστοιχεί, ως παρακάτω:
Α/Α

Κωδικός

Αρχικός Τίτλος Έργου

Νέος Τίτλος Έργου

1.

02.20.7336.11

Εργασία καθαρισμού
Κ.Χ. Τοπικής
Κοινότητας Σωτηρίτσας

2.

02.35.7336.01

Εργασίες καθαρισμού
χώρων πρασίνου (Ε.Δ.)

Απομάκρυνση φερτών
υλικών από τις παραλίες
του Δήμου
Συντήρηση περιβάλλοντος
χώρου γηπέδων Δήμου
Αγιάς

Ποσό σε
ευρώ
15.000,00€
22.000,00€
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Η αύξηση του ποσού του δανείου – έσοδα και οι ανάλογες πιστώσεις - έξοδα του
προϋπολογισμού αφορούν τις οφειλές των Ν.Π.Δ.Δ. που καταργήθηκαν με την
υπαριθμ.32/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1010-26.05.2011 Τεύχος Β’.
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού καταψήφισαν, πλην των κωδικών αριθμών
που αφορούν τη μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ.
Πατσάς Κυριάκος, Βατζιάς Αντίγονος και Στάθης Νικόλαος, για τους λόγους που
καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

