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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 25-6-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 34 / 2021
Περίληψη: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σκύρου έτους 2021

Στη Σκύρο, σήμερα 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),
και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3531 από 24-6-2021 έγγραφη
πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε μοναδικό και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών
συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Το συζητούμενο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εισάγεται στην συνεδρίαση με την 78/2021
απόφαση οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΦ62Ω1Σ-ΚΩΛ ) και την από 23-6-2021 εισήγηση της προϊσταμένης
του τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού κ. Μανδηλαρά Μερσύνης .
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ενημερωθεί από τον κ. Δήμαρχο για τον χαρακτήρα του
κατεπείγοντος της παρούσας συνεδρίασης τον οποίον και έχουν αποδεχτεί. Ο λόγος κυρίως αφορά στο
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ζήτημα που ανέκυψε στην περισυλλογή απορριμμάτων μετά την βλάβη του απορριμματοφόρου και
συνεπώς καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της μίσθωσης οχήματος για την αντιμετώπιση των αναγκών
της υπηρεσίας καθαριότητας και μάλιστα στην διανυόμενη τουριστική περίοδο.

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω , την εισήγηση της προϊσταμένης κ.
Μανδηλαρά , την 78/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνουν την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου έτους 2021 και την εν μέρει
τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος , για τους λόγους που αναφέρονται στα ως άνω , ως
ακολούθως:

Α/ αναμόρφωση προϋπολογισμού
Ως προς τα έσοδα
ΚΑ/ονομασία

Υπάρχουσα
πίστωση

1211.002 Απόδοση για
αμοιβές καθαριστριών
σχολείων
1321.016
Χρηματοδότηση έργου για
την ανάπλαση δρόμου
προς πλατεία αιώνιας
ποίησης και των
πλακόστρωση δρόμων
περιοχής Κρόκου
1322.022 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Αναβάθμιση υποδομών
δημοτικού σταδίου Δήμου
Σκύρου

6.870,00

Μείωση

Αύξηση Τελικό ποσό Αιτιολόγηση
Επί πλέον είσπραξη για αμοιβή
καθαριστριών σχολείων

6.870,00

13.740,00

0,00

400.000,00

400.000,00

Σχετική η 76/2021 απόφαση ΟΕ για την
αποδοχή της χρηματοδότησης

0,00

595.200,00

595.200,00

Σχετική η 76/2021 απόφαση ΟΕ για την
αποδοχή της χρηματοδότησης

Ως προς τις δαπάνες
ΚΑ/ονομασία
00-6056.003
Ετήσια εισφορά ΤΠΔΥ

00-6223.004
έξοδα
κινητής τηλεφωνίας
προϊσταμένου
10-6211. Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής
διαδικασίας
10-7133.001
Έπιπλα και σκεύη
15-6211. Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής
διαδικασίας
15-7331.001
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Αναβάθμιση υποδομών
δημοτικού σταδίου

Υπάρχουσα
πίστωση

Μείωση

Αύξηση Τελικό ποσό Αιτιολόγηση

5.000,00

7.000,00

12.000,00

0,00

350,00

350,00

8.000,00

10.000,00

18.000,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

Έχει ήδη απορροφηθεί το αρχικό
προβλεφθέν ποσό και υπολογίζεται
αναλογία για τους υπολειπόμενους
μήνες του έτους
Για την υλοποίηση της 26/2021
απόφασης δημοτικού συμβουλίου
Εκτίμηση σε αναλογία με το ήδη
διατεθέν ποσό για τους υπολειπόμενους
μήνες έτους 2021

Πρόβλεψη μη άμεσης αναγκαιότητας

13.000,00

21.000,00

34.000,00

Εκτίμηση σε αναλογία με το ήδη
διατεθέν ποσό για τους υπολειπόμενους
μήνες έτους 2021

0,00

595.200,00

595.200,00

Σχετική η 76/2021 απόφαση ΟΕ για την
αποδοχή της χρηματοδότησης
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20-6211.001 Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος για
ΔΤ/ΔΦ
20-6234.001
Μισθώματα μεταφορικών
μέσων
20-6414.001
εισιτήρια ΣΝΕ για οχήματα
Δήμου
20-7131.002
προμήθεια εργαλείων
20-7132.011
αγορά μεταχειρισμένου
απορριμματοφόρου
20-7133.001
Προμήθεια κάδων
20-7325.011
Επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού
25-6142.002
λειτουργία ΒΙΟΚΑ
25-6234. Μισθώματα
μεταφορικών μέσων
25-6661.001
Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων
25-6662.001
Προμήθεια υδραυλικών
υλικών εγκαταστάσεων
30-6117.002
υποστηρικτικές υπηρεσίες
τεχνικής φύσεως
30-6142.001
εξωραϊσμός περιοχών
30-6211.Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος
30-6275. Δαπάνες
καθαρισμού φρεατίων,
δεξαμενών κ.λ.π.
30-6662.004
Υλικά συντήρησης
δρόμων (πίσσα)
30-6662.005
Προμήθεια μπετόν και
πλεγμάτων
30-6661.001
Υλικά συντήρησης
κτιρίων
30-6662.015
προμήθεια οικοδομικών
υλικών
30-7323.024
Ανάπλαση δρόμου προς
πλατεία αιώνιας ποίησης
και πλακόστρωση δρόμων
περιοχής Κρόκος
30-7334.003
συντήρηση καλντεριμιών
έτους 2018
30-7334.005
Αποκατάσταση
Εσωτερικής
Οδοποιίας(2021)
35-6117.020
υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου για
αξιοποίηση δημοτικού
δάσους

67.000,00

60.000,00

127.000,00

24.800,00

10.100,00

34.900,00

3.000,00

-3.000,00

5.000,00
18.000,00

5.000,00
-18.000,00

5.000,00
80.000,00

0,00

10.000,00
0,00

5.000,00
-40.000,00

10.000,00
40.000,00

80.000,00

Πίστωση κωδικού για την ικανοποίηση
των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης
Ενίσχυση κωδικού για την
ικανοποίηση των αναγκών της
υπηρεσίας ύδρευσης
Ενίσχυση κωδικού με ποσό για την
ικανοποίηση των αναγκών της
υπηρεσίας ύδρευσης
Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

18.600,00

18.600,00

0,00

6.500,00

6.500,00

24.800,00

12.400,00

37.200,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

20.000,00

-20.000,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

Εκτίμηση και αίτημα της υπηρεσίας
καθαριότητας
Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση
Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

0,00

3.000,00

Αφορά σε εισιτήρια πλοίου , πρόβλεψη
η οποία δεν απαιτείται δεδομένου ότι
τελικά ο Δήμος δεν καταβάλει τελικά
αντίτιμο εισιτηρίου
Εκτίμηση και αίτημα της υπηρεσίας
καθαριότητας
Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

37.500,00
-42.500,00

2.000,00

Εκτίμηση σε αναλογία με το ήδη
διατεθέν ποσό για τους υπολειπόμενους
μήνες έτους 2021
για την μίσθωση απορριμματοφόρου
τους θερινούς μήνες

5.000,00

0,00

Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση
Εκτίμηση σε αναλογία με το ήδη
διατεθέν ποσό για τους υπολειπόμενους
μήνες έτους 2021
Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

0,00

5.000,00

5.000,00

Εκτίμηση – πρόταση αιρετής διοίκησης

0,00

19.710,59

19.710,59

Εκτίμηση – πρόταση αιρετής διοίκησης

10.000,00

-10.000,00

0,00

Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

9.710,59

-9.710,59

0,00

Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση

400.000,00

Σχετική η 76/2021 απόφαση ΟΕ για την
αποδοχή της χρηματοδότησης

0,00

400.000,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του
N.4795/21

170.000,00

-30.000,00

140.000,00

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του
N.4795/21

12.676,15

-12.676,15

0,00

Αναθεώρηση προτεραιοτήτων από την
Αιρετή Διοίκηση
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45-6262.001
Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων
64-7131.002
προμήθεια μηχανήματος
έργου τύπου UNIMOG
70-6211. Αντίτιμο
ηλεκτρικού ρεύματος
70-6261.003
Συντήρηση ψυγείων
Σφαγείων

0,00

5.000,00

5.000,00

223.000,00

62.200,00

285.200,00

6.000,00

1.000,00

7.000,00

0,00

1.500,00

1.500,00

Αφορά σε εργασίες εντός του δημοτικού
Νεκροταφείου οικισμού Σκύρου
(Εκτίμηση – πρόταση αιρετής
διοίκησης)
Για την επί πλέον προμήθεια
αποσπώμενου εξοπλισμού (κατόπιν
έρευνας τιμών)
Εκτίμηση σε αναλογία με το ήδη
διατεθέν ποσό για τους υπολειπόμενους
μήνες έτους 2021
Αίτημα αρμόδιας υπηρεσίας

Β/ τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
 Διαγράφουν έργο με τίτλο «συντήρηση καλντεριμιών έτους 2018» προϋπολογισμού 50.000,00 με
πιστώσεις προερχόμενες από υπόλοιπα ΣΑΤΑ ( άρθρο 51 του N.4795/21)
 Μειώνουν στο ποσό των 40.000,00 € αντί των 80.000,00 € το έργο με τίτλο «Επεκτάσεις δημοτικού
φωτισμού» από πιστώσεις ΣΑΤΑ ( άρθρο 51 του N.4795/21)
 Μειώνουν κατά 30.000,00 έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας (2021)» από
πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2021 ( άρθρο 51 του N.4795/21)
 Εντάσσουν έργο με τίτλο «ανάπλαση δρόμου προς πλατεία αιώνιας ποίησης και των πλακόστρωση
δρόμων περιοχής Κρόκου» προϋπολογισμού 400.000,00€ με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020. (ΑΔΑ απόφασης ένταξης Ψ60Θ7ΛΗ-ΝΑΙ)
 Εντάσσουν έργο με τίτλο « αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σταδίου Δήμου Σκύρου»
προϋπολογισμού 595.200,00 € με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
(ΑΔΑ
απόφασης ένταξης 9ΔΞΨ46ΜΤΛ6-ΒΚΟ)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 34 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ευγενικός Ιωάννης

Αντωνόπουλος Κυριάκος

