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Του πρακτικού της από 20-7-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 59 / 2022
Περίληψη:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022 – ένταξη χρηματοδότησης για δράσεις
πυροπροστασίας

Στη Σκύρο, σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ δια ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν.4555/18) και ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3715 από 20-7-2022
έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
3. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
4. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
14. Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους κρίνεται επείγουσα η λήψη απόφασης.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι :
Στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), προβλέπεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η
πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
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Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν,
ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά
περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι
αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο
του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
Στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν 3852/10 προβλέπεται ότι σε
έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επί του θέματος:
Με την 42212 από 24-6-2022 Απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) επιχορηγήθηκε
-μεταξύ άλλων Δήμων- ο Δήμος Σκύρου με το ποσό των 100.000,00€ για δράσεις προληπτικής
πυροπροστασίας.
Στην απόφαση αυτή αναφέρεται ότι «Οι επιχορηγούμενοι φορείς διαθέτουν τις εν λόγω
πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις
πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες……… Οι επιχορηγούμενοι φορείς, λαμβάνοντας υπόψη
την ισχύ της κήρυξης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τις εργασίες έως τις 12 Αυγούστου 2022.
Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους απολογιστικά με χρηματικές εντολές
του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την προσκόμιση
των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Έγγραφο αίτημα του φορέα προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών με το αιτούμενο ποσό.
β) Αντίγραφο Σύμβασης/Συμβάσεων.
γ) Πρωτόκολλο/πρωτόκολλα παραλαβής των εκτελεσθεισών εργασιών με ημερομηνία
έκδοσης έως τις 19 Αυγούστου 2022. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το
συμβατικό αντικείμενο έως την ταχθείσα ημερομηνία, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι
δαπάνες για τις οποίες προσκομίζεται πιστοποιημένος λογαριασμός υπογεγραμμένος από τον
επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένος από τον προϊστάμενο της
αρμόδιας Διεύθυνσης ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες με ημερομηνία
έως τις 19 Αυγούστου 2022.
Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Για μη
πραγματοποιηθείσες δαπάνες ή μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που δεν
συνοδεύονται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι φορείς προβαίνουν σε κατάλληλη
αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.
Με την 87/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Φ83Ω1Σ-7ΤΑ) έγινε αποδοχή
ποσού 100.000,00€ για δράσεις προληπτικής πυροπροστασίας.
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο για την διατύπωση της θέσεις επί των αναφερομένων και
συγκεκριμένα για την έγκριση της αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου με
την ένταξη σε αυτόν ποσού 100.000,00 € τόσον ως έσοδο όσον και ως δαπάνη στον ΚΑ
1219.005 με ονομασία «Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας» και με ισόποσο ποσό στον ΚΑ
δαπανών 30-6262.011 με την ονομασία «Εργασίες εκτέλεσης προληπτικών δράσεων
πυροπροστασίας Δήμου Σκύρου»
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι έχοντας υπόψη τους και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Δέχονται τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας για τις αναφερόμενες στο
εισηγητικό μέρος της παρούσας προθεσμίες
Β) Κάνουν δεκτή την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή αναφέρεται στην
387/2022 απόφασή της , καθώς και την εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του
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Δήμου κ. Μανδηλαρά και εγκρίνουν ως ακολούθως την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου
Σκύρου έτους 2022 και εγγράφουν
Α) ως έσοδο :
ΚΑ / ονομασία
1219.005
Κάλυψη
Δράσεων
Πυροπροστασίας

Υπάρχουσα
πίστωση
0,00

Επί
πλέον
πίστωση
100.000,00

Υπάρχουσα
πίστωση
0,00

Επί
πλέον
πίστωση
100.000,00

Τελική πίστωση
100.000,00

Πηγή
χρηματοδότησης
ΥΠΕΣ
έκτακτα
ειδικευμένα

Β) ως δαπάνη
ΚΑ / ονομασία
30-6262.011
Εργασίες εκτέλεσης
προληπτικών
δράσεων
πυροπροστασίας
Δήμου Σκύρου

Τελική πίστωση
100.000,00

Πηγή
χρηματοδότησης
ΥΠΕΣ
έκτακτα
ειδικευμένα

Μετά την έγκριση της προτεινόμενης αναμόρφωσης το αποθεματικό του Δήμου παραμένει ως
έχει στο ποσό των 4.727,35€
Η παρούσα αναμόρφωση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. oικ. 55040/21.07.2021
(ΦΕΚ3291/26.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α, που αφορά σε παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 59 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

