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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 24-9-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 8ο:

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος1
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Κούκας Γεώργιος
23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σελίδα 2 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: 7ΝΥ1Ω6Ι-ΑΞΝ

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος
(Αμυγδαλής), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος
(Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 8ο:

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Τεχνικό
Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015 και στη συνέχεια επικυρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.
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
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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 δε 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.
Επίσης, 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 του Ν. 4172/2013).
Υπενθυμίζεται ότι η 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 του 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.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Αγιάς του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του
Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας.
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9290/11-9-2015 εισήγησή της, η οποία υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ.138/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, προτείνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015,
ως ακολούθως:
1.Ως προς τα έσοδα:
Εγγραφή νέων, μείωση ή ενίσχυση υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών στο σκέλος των εσόδων :
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

1.

06.00.1211.02

2.

06.00.1211.03

3.

06.00.4219.02

Τίτλος
Επιχορήγηση εκλογικής αποζημίωσης
δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
ΑΔΑ:ΩΓΗΨΟΡ10-7ΜΧ
Συμπληρωματική επιχορήγηση εκλογικής
αποζημίωσης δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου
2015
ΑΔΑ:6ΙΚ2ΟΡ10-Τ2Μ
Επιστροφή από Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας
καταβληθέντων ποσών

Αύξηση -Μείωση
– νέα εγγραφή

Σύνολο μετά την
τροποποίηση

2.700,00

2.700,00

1.500,00

1.500,00

21.000,00

21.000,00
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2. Ως προς τα έξοδα:
Μεταφορά ποσού στο Αποθεματικό από τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής:
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

1.

02.20.6142.01

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

02.20.6279.09
02.10.6682
02.20.6633
02.70.7135.01
02.20.6279.11
02.30.6261.01
02.70.6142.01

9.

02.20.6063.01

10.

02.20.6279.10

11.

02.10.6631

Τίτλος
Εργασίες αποκομιδής Δ.Ε. Λακέρειας,
Ευρυμενών, Μελιβοίας
Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών
Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης
Προμήθεια χημικού υλικού
Προμήθεια ναυαγοσωστικού εξοπλισμού
Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς
Εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπων κτισμάτων
Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Δημοτικών Δασών
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας –
Χορήγηση γάλατος
Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας
(Ε.Δ.)
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού

Μείωση

Σύνολο μετά την
τροποποίηση

5.580,00

185.420,00

16.000,00
2.100,00
1.500,00
900,00
4.000,00
2.000,00
3.500,00

0,00
1.500,00
2.500,00
0,00
5.500,00
0,00
500,00

2.000,00

9.500,00

4.000,00

16.000,00

800,00

1.700,00

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό στο Αποθεματικό: 67.580,00€.
Υπόλοιπο ποσό στο Αποθεματικό: 96.401,90€.
3. Ως προς τα έξοδα: Μεταφορά από το Αποθεματικό για την ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.Ε.:
Α/Α

Κωδικός
Αριθμός

Τίτλος

Αύξηση – νέα
εγγραφή

Σύνολο μετά την
τροποποίηση

4.200,00

4.200,00

21.000,00

21.000,00

5.580,00

5.580,00

9.000,00

15.000,00

4.900,00

4.900,00

4.585,00
3.000,00
600,00
900,00
3.000,00
900,00
615,00
2.000,00
1.400,00

10.585,00
8.000,00
1.600,00
900,00
3.000,00
900,00
615,00
2.000,00
1.400,00
15.600,00
(10.000,00 ΣΑΤΑ
2015 &
5.600,00 Ε.Δ.)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

02.20.6662.03
02.10.6266
02.10.6632
02.10.7133.02
02.20.6279.19
02.30.6662.06
02.30.6262.11
02.35.6262.05
02.10.7131.01

Αποζημίωση εκλογικής αποζημίωσης
δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
(ΑΔΑ:ΩΓΗΨΟΡ10-7ΜΧ &
ΑΔΑ: 6ΙΚ2ΟΡ10-Τ2Μ )
Επιβολή προστίμου από λιμεναρχείο Βόλου στην
Δ.Ε. Ευρυμενών
Συντήρηση και καθαρισμός λιμενικού καταφυγίου
Δ.Ε. Ευρυμενών & Μελιβοίας
Προμήθεια εργαλείων & μικροϋλικών
Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων
υπηρεσίας καθαριότητας
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
Προμήθεια επίπλων και σκευών
Ηλεκτρολογικές εργασίες Κ/Χ Αγιάς
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
Εργασίες αποτύπωσης Κ/Χ Τ.Κ. Στομίου
Συντήρηση ηλεκτροβανών χώρων πρασίνου
Προμήθεια πολυμηχανήματος

15.

02.30.6261.02

Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγιάς

1.100,00

02.30.6662.01

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς (αρθ.9 Ν.4071/12)

4.000,00

10.690,00

02.10.7133.03

Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού
αθλητικών εγκαταστάσεων

800,00

800,00

4. 1.

02.10.6012.03

5. 2.

02.80.8131

6. 3.

02.20.6262.02

7. 4.

02.20.6662.05

8. 5.

02.20.6262.01

16.
17.

Συνολικά μεταφερόμενο ποσό από το Αποθεματικό 67.580,00€.
Υπόλοιπο ποσό που παραμένει στο Αποθεματικό για την κάλυψη πιστώσεων 28.821,90€.
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Ποσό 9.550,00 του Αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου αφορά ποσό υπολειπόμενο 9.550,00€ από το
πρόγραμμα FOCUS το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δαπάνες του προγράμματος εώς τώρα μη
οριστικοποιημένες.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την 7η αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος
είπε στην τοποθέτησή του: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Θα καταψηφίσουμε και την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ψηφίζουμε θετικά μόνο τους κωδικούς της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού που αφορούν τις τακτικές αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων του δήμου, την εκπαίδευση, το
πρόγραμμα " βοήθεια στο σπίτι" και την πολιτική προστασία».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ.
Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγιάς και το αντίστοιχο
Τεχνικό του Πρόγραμμα Έργων αποτελούν στην ουσία μια επέκταση του προϋπολογισμού του Κράτους. Είναι
βαθύτατα αντιλαϊκοί προϋπολογισμοί. Διαφωνούμε ριζικά και καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59,
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,
- το υπ’ αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.
206/2014 (ΑΔΑ: 6ΘΠΦΩ6Ι-8Σ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς και επικυρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 22837/252526/8-1-2015 (ΑΔΑ: ΩΓΣΤΟΡ10-ΖΔΕ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας,
- τις υπ’ αριθμ. 36/2015 (ΑΔΑ: 73Φ9Ω6Ι-Ι5Δ), 48/2015 (ΑΔΑ: 9ΦΓΠΩ6Ι-ΚΟΓ), 75/2015 (ΑΔΑ:
6ΡΔΧΩ6Ι-ΘΟΖ) 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) 141/2015 (ΑΔΑ: 6ΛΥ2Ω6Ι-Μ2Κ) και 158/2015
(ΑΔΑ: 7ΑΞ2Ω6Ι-ΚΒΦ) αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με τις οποίες τροποποιήθηκε ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015,
- την με αριθ. πρωτ. 9290/11-9-2015 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς την με υπ’
αριθμ. 138/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού,
- την αρνητική ψήφο των δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας: κ.κ. Καλαγιά
Γρηγόριου, Κασίδα Ιωάννη, Αναστασίου Ιωάννη, Αράπη Χρήστου, Βατζιά Αντίγονου, Μασούρα
Γεώργιου και Σιμούλη Θωμά,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. Την 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς, για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα
με την με αριθμ. πρωτ. 9290/11-9-2015 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς και την
υπ’ αριθμ. 138/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
2. Την έγκριση διενέργειας των προμηθειών για τους κωδικούς που εμφανίζονται στην αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
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3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί για
τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Κασίδας
Ιωάννης, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς Αντίγονος, Μασούρας Γεώργιος και Σιμούλης
Θωμάς, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

