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ΑΔΑ: Ρ6ΙΨΩ1Σ-ΩΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 4-9-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης : 67 / 2022
Περίληψη : Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022

Στη Σκύρο, σήμερα 4 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 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 4393 από 2-9-2022
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 και τα 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. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Φεργάδη Σπυριδούλα 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 ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος .
Αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ οι κ.κ σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος ενημερώνονται
ως ακολούθως από την κ. Πρόεδρο :
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Με την 104/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός
του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τρείς περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει
να ανταποκριθεί ο Δήμος και συγκεκριμένα: α) για την τακτοποίηση δαπάνης για την σύνταξη
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ΣΦΗΟ), β) για την ενίσχυση κωδικού συντήρησης
οχημάτων Δήμου και γ) για την αποδοχή χρηματοδότησης για την αγορά μικρού δορυφορικού
απορριμματοφόρου.
Με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 30-9-2022 η δράση που αφορά το
ΣΦΗΟ κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για λήψη απόφασης
αναφορικά με την τακτοποίηση του σχετικού κωδικού δαπανών
Επισυνάπτεται η 104./2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλούνται οι
κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι να διατυπώσουν την θέση τους επί των ανωτέρω
Επί των ανωτέρω τοποθετούμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι με ηλεκτρονικό μήνυμα προς
την κ. Πρόεδρο
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
104/2022 απόφασή της , καθώς και την εισήγηση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου κ. Μανδηλαρά και εγκρίνουν ως ακολούθως την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού
του Δήμου Σκύρου έτους 2022
Ως προς τα έσοδα :
Κ.Α

1322.025

τίτλος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προμήθεια μικρού
δορυφορικού απορριμματοφόρου

Υπάρχουσα
πίστωση

0,00

Επί πλέον
πίστωση
45.000,00

Επί έλαττον
πίστωση

Τελική πίστωση
45.000,00

Ως προς τις δαπάνες
Κ.Α
10-6263.001
15-6263.
20-7132.013

25-6263.001
30-6142.003
30-6263.001
35-7413.015

τίτλος
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων
προμήθεια μικρού δορυφορικού
απορριμματοφόρου
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων
μελέτη για Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων

Υπάρχουσα
Επί πλέον πίστωση
πίστωση
6.000,00
3.000,00
0,00

Επί έλαττον
πίστωση
-6.000,00

Τελική
πίστωση
0,00

-3.000,00

0,00

45.000,00

8.000,00

45.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

29.760,00

29.760,00

20.000,00

17.000,00

37.000,00

29.760,00

-29.760,00

0,00

Μετά την έγκριση της παρούσας αναμόρφωσης το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσόν
των 4.727,35 €
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 67 / 2022
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Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος

