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Περίληψη:

Ανάκληση της 32/2022 απόφασης_1ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2022

Στη Σκύρο, σήμερα 24 του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') και ισχύει σήμερα , και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2503
από 24-5-2022 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
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
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
Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
ΑΠΟΝΤΕΣ:
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο
ερωτηθέντες οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν.
3852/2010, αποδέχτηκαν ομόφωνα τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως αναγκαίας , μετά την
ενημέρωσή τους από τον κ. Δήμαρχο ως προς το επείγον της λήψης απόφασης, όπως αναφέρεται
και στην πιο κάτω εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος διοικητικού οικονομικού του Δήμου κ.
Μανδηλαρά Μερσύνης, η οποία έχει ως ακολούθως:
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Με την 34/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 6ΞΨΣΩ1Σ-71Β η οποία εγκρίθηκε
από το δημοτικό συμβούλιο με την 32/2022 απόφασή του με ΑΔΑ ΨΩΒΣΩ1Σ-ΡΛ7, έγινε η 1η
αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου έτους 2022.
Η 32/2022 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε με την 91736/18-5-2022 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 9Η51ΟΡ10ΜΦ0), διότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ενσωματωθεί στην αναμόρφωση
οι παρατηρήσεις της παραγράφου 17 της με αρ πρωτ 46538/14-3-2022 Απόφασης Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ ΩΑΦΨΟΡ10-3Δ8, με την οποία
επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2022
Συγκεκριμένα δεν συμπεριλήφθηκε στην 1η αναμόρφωση στον ΚΑ 0715 ως έσοδο το ποσό
των 6.340,00€ από αναμενόμενα τέλη διαφήμισης με ονομασία «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας
Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)», , καθώς επίσης διότι δεν
αναφερόταν στο αποφατικό μέρος της απόφασης ότι μετονομάστηκαν κωδικοί του προϋπολογισμού
σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β')
Κατόπιν τούτων θα πρέπει να ανακληθεί και να επαναδιατυπωθεί η 32/2022 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, με μόνη προσθήκη σε όσα είχαν αποφασιστεί των ανωτέρω ελλείψεων τις
ως άνω περιπτώσεις (έσοδο από τέλη διαφήμισης και μετονομασία κωδικών).
Προκειμένου για την τήρηση των οικονομικών της Ομάδας Ι θα πρέπει παράλληλα να μειωθεί
ισόποσο ποσό από προϋπολογισθέντα έσοδα της ομάδας αυτής , για την οποία προτείνεται η μείωση
από τον ΚΑ 0212.001, με ονομασία «Τόκοι καταθέσεων από ΤΠΔ».
Με βάση τα ανωτέρω ήδη η Οικονομική Επιτροπή με την 56/2022 απόφασή της (ΑΔΑ
62ΖΠΩ1Σ-ΝΨΜ) εισηγείται εκ νέου προς το δημοτικό συμβούλιο την 1η
αναμόρφωση
προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Σκύρου, τόσον ως προς τα έσοδα όσον και ως προς τις
δαπάνες, σε προσαρμογή με τις πιο πάνω παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χωρίς
καμία άλλη αλλαγή .
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Δέχονται την πιο πάνω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και ανακαλούν την
32/20022 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ ΨΩΒΣΩ1Σ-ΡΛ7 και τίτλο «1η
αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σκύρου έτους 2022».
2/ Αναμορφώνουν ως ακολούθως τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου έτους 2022 (1η
αναμόρφωση)
για τους αντίστοιχους λόγους, προσαρμόζοντας αυτόν στις παρατηρήσεις που
αναφέρονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 46538 από 14/03/2022 απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία επικυρώθηκε η με 3/2022
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύρου, αναφορικά με την έγκριση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 .
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2.α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

0212.001 Τόκοι καταθέσεων από ΤΠΔ
0311.008 τέλη καθαριότητας από ΖΕΝΙΘ
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ'
του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»,

0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας
0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών
1213.002 Προγραμματική σύμβαση ΟΑΕΔ
1321.015 Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο
Σκύρου

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ
ΑΥΞΗΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
22.000,00
200,00
0,00

-6.340,00

74,75
6.340,00

25.000,00
1.500,00
0,00
1.198.095,59

ΜΕΙΩΣΗ

-10.771,27
184,26
8.550,00
-45.000,00

1322.014 προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών

120.821,88

-120.821,88

1322.018 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προμήθεια
απορριμματοφόρου

150.000,00

-150.000,00

1513.001 Πρόστιμα για παραβάσεις
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80)
2118.002 Τέλη Διαμονής παρελθόντων ετών
πρωτοβεβαιωθέντων στη χρήση
2119.001 Μίσθωμα Δημοσίου λατομείου
(Σεραφείμ)
2119.003 Παραβάσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών

ΤΕΛΙΚΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
15.660,00 Προκειμένου για την τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ για
την ομάδα ΕΣΟΔΩΝ Ι
274,75 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022
6.340,00 Για την συμμόρφωση με την παρατήρηση 17 της
46538/14-3-2022 Απόφασης Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας που αφορά στην επικύρωση
προϋπολογισμού Δήμου έτους 2022
14.228,73 Προκειμένου για την τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ για
την ομάδα ΕΣΟΔΩΝ Ι
1.684,26 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022
8.550,00 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022
1.153.095,59 Το ποσό αυτό εισπράχτηκε κατά το έτος 2021.
(ισόποση μείωση γίνεται με την παρούσα και
στον ΚΑ δαπανών του έργου 15-7321.003)
0,00 Το ποσό αυτό εισπράχθηκε μέσα στο έτος 2021 και
πληρώθηκε το έργο. ισόποση μείωση γίνεται με
την παρούσα και από τον κωδικό της δαπάνης 608121.001
0,00 Το ποσό αυτό εισπράχθηκε μέσα στο έτος 2021 και
πληρώθηκε η προμήθεια. Αντίστοιχη μείωση
γίνεται με την παρούσα και από τον κωδικό της
δαπάνης 62-8121
2.314,34 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022

1.000,00

1.314,34

500,00

1.102,63

1.602,63 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022

10.000,00

1.685,88

11.685,88 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022

0,00

40,00

40,00 Επί πλέον είσπραξη έως 31-3-2022
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3123.003 Αναπτυξιακά-επενδυτικά δάνεια από
ειδικά προγράμματα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ- ύδρευση οικισμού Ατσίτσας
(υποέργο 4)

41.935,71

-41.935,71

3211. Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
3212.001 Ύδρευση ΠΟΕ
3212.002 Δικαιώματα σύνδεσης με δίκτυο ΠΟΕ
3214. τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας
3218.001 Τέλη παρεπιδημούντων ΠΟΕ
3219.001 Λοιπά έσοδα ΠΟΕ
3219.002 μισθώματα
3219.004 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων
3221.001 Πρόστιμα ΚΟΚ
4131.011 Εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ)

23.174,05

-668,47

5111.001 χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά
έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές
δαπάνες
5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν
γένει δαπανών του δήμου.
5121.001 χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
ανειδίκευτα έσοδα

224.776,38
80,00
14.168,49
1.777,25
81.505,01
68,04
36.219,90
10.748,09
19.672,79
2.000,00

72.566,68
88,85
4.184,00

380.404,48

14.144,51

100.000,00

92.468,94

67.990,45

85.855,49

376.366,75

-20,83
-3.303,88
-68,04
-6.440,25
-582,39
-60,00
18.000,00

0,00 Το ποσό αυτό εισπράχθηκε μέσα στο έτος 2021 και
πληρώθηκε το έργο. Ισόποση μείωση γίνεται με
την παρούσα και από τον κωδικό της δαπάνης 637312.002 ποσού 6.129,04 και 63-8122.001 ποσού
35.806,67 (6.129,04 + 35.806,67=41.935,71)
22.505,58 Τελικώς βεβαιωμένα ποσό
297.343,06
168,85
18.352,49
1.756,42
78.201,13
0,00
29.779,65
10.165,70
19.612,79
20.000,00

Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Τελικώς βεβαιωθέντα
Προκειμένου για την τακτοποίηση ελλιπούς
εγγραφής κατά την κατάρτιση του Π/Υ όπου
ενεγράφη ποσό 2.000 αντί 20.000 σε πλήρη
αντιστοιχία με τον ΚΑ 00-8231.011 στον οποίο
επίσης πιστώνεται αντίστοιχο ποσό με την
παρούσα αναμόρφωση
394.548,99 Προκειμένου για την συμμόρφωση του Π/Υ
σύμφωνα με την α) παρατήρηση στην εγκριτική
απόφαση του προϋπολογισμού μας
192.468,94 Τακτοποίηση Χ.Υ κατά την 31-12-2021

153.845,94

-376.366,75

Τακτοποίηση Χ.Υ κατά την 31-12-2021

0,00 Τακτοποίηση Χ.Υ κατά την 31-12-2021
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5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα
ειδικευμένα έσοδα για επενδυτικές
δαπάνες
5123 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών.

ΚΑ

41.300,00

335.066,75

376.366,75 Τακτοποίηση Χ.Υ κατά την 31-12-2021

0,00

41.300,00

41.300,00 Τακτοποίηση Χ.Υ κατά την 31-12-2021

2.β ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ
00-6071.001 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης
5.000,00
νέων υπαλλήλων
00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη (ΕΛΤΑ)
18.709,68

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ
-5.000,00

8.300,00

00-6331.005 πληρωμή τελών κτιρίου Χιώτη

0,00

1.160,00

00-6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων

0,00

6.000,00

00-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.379,23

-1.379,23

00-8112.001 αποζημίωση δημοτικών συμβούλων
για συμμετοχή στα δημοτικά
συμβούλια
00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων -παροχές
τρίτων
00-8114.001 Φόροι - τέλη
00-8115.001 Διάφορα έξοδα
00-8231.011 Εισφορά ΕΤΕΑΕΠ (εφάπαξ)

7.088,55

-7.088,55

490,12

-357,19

50,25
232.333,46
2.000,00

-50,25
-16.837,46
18.000,00

ΤΕΛΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

0,00 Η
εισαγωγική
εκπαίδευση
έγινε
δια
τηλεκατάρτισης χωρίς δαπάνη του Δήμου.
27.009,68 Για την σύναψη νέας σύμβασης μετά την λήξη της
τρέχουσας
1.160,00 Πληρωμή τελών από δωρεά κτιρίου οικογένειας
Χιώτη στον Δήμο
6.000,00 Προκειμένου για την πρόβλεψη δαπανών
εκδήλωσης με την αδελφοποιημένη πόλη Κάτω
Πολεμίδια Κύπρου
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
123,93 Τελικό ποσό απλήρωτων δαπανών ΠΟΕ
0,00 Τελικό ποσό απλήρωτων δαπανών ΠΟΕ
215.496,00 Τελικό ποσό απλήρωτων δαπανών ΠΟΕ
20.000,00 Προκειμένου για την τακτοποίηση ελλιπούς
εγγραφής κατά την κατάρτιση του Π/Υ όπου
ενεγράφη ποσό 2.000 αντί 20.000 σε πλήρη
αντιστοιχία με τον ΚΑ 4131.011 στον οποίο επίσης
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πιστώνεται αντίστοιχο ποσό με την παρούσα
αναμόρφωση

00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
00-6453.003 Συνδρομή Καραγιλάνης ΕΠΕ
10-6073.001 δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού
10-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
10-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
10-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
10-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
10-8115.001 Διάφορα έξοδα
15-6232.002 μίσθωση οικήματος στέγασης
ιατρών
15-6611.001 Προμήθεια βιβλίων
15-7321.003 Ανέγερση νέου κτιρίου για το
Λύκειο Σκύρου

285.226,34

66.140,18

0,00
0,00
50,14
1.860,00

2.440,00
5.000,00
52,79

351.366,52 Προκειμένου για την τήρηση οδηγιών της ΚΥΑ

-1.860,00

2.883,51
10.059,60

-2.691,62
9.278,40

0,00
4.800,00

411,68
5.000,00

0,00
1.137.099,99

7.500,00

0,00

1.922,00

-45.000,00

15-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές
τρίτων
15-8115. Διάφορα έξοδα

4.151,43

-4.151,43

15-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

105,73

-105,73

20-6041.003 μισθοδοσία ΙΔΟΧ για
πυροπροστασία ΧΥΤΑ

0,00

4.400,00

20-6054.003 εισφορές ΕΦΚΑ των ΙΔΟΧ για
πυροπροστασία ΧΥΤΑ

0,00

1.100,00

2.440,00
5.000,00
102,93
0,00

Για την πρόσβαση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων
Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων
Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
191,89 Τελικό ποσό απλήρωτων δαπανών ΠΟΕ
19.338,00 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
411,68 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
9.800,00 Για την υλοποίηση της 29/2022 απόφασης Δ.Σ
σύμφωνα με τον νόμο άρθρο 32 του ν 4483/2017
7.500,00 για προμήθεια βιβλίων που αφορούν στην Σκύρο
1.092.099,99 Το ποσό αυτό εισπράχτηκε και πληρώθηκε κατά
το έτος 2021. (ισόποση μείωση γίνεται με την
παρούσα και στον ΚΑ εσόδων του έργου
1321.015
1.922,00 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
4.400,00 Προκειμένου για την τακτοποίηση υπόδειξης της
πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πυρασφάλεια
του ΧΥΤΑ
1.100,00 Ομοίως για τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΔΟΧ

ΑΔΑ: 99ΔΒΩ1Σ-ΓΒΟ
20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών μέσω
δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν
3979/2011)
20-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20-8115.001 Διάφορα έξοδα

0,00

20.000,00

3.280,97
620,00

1.437,24

20-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

6.129,14

-4.471,30

564,60

-564,60

30.655,57

-9.575,57

20-8117.001 Λοιπά έξοδα
20-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων
25-6262.010 εργασίες συντήρησης
αντλιοστασίων ύδρευσης
25-6264.002 Συντήρηση και επισκευή
μηχανολογικού εξοπλισμού (ΒΙΟΚΑ)
25-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
25-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
25-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
25-8115.001 Διάφορα έξοδα

20.000,00 Για την σύναψη σύμβασης με εξωτερικό
συνεργάτη με έργο την τοποθέτηση και συλλογή
μεγάλων ανοιχτών κάδων για τα ογκώδη
αντικείμενα

0.00

30.000,00

4.718,21 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
1.657,84 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
21.080,00 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
30.000,00 Εκτιμώμενη ανάγκη από την τεχνική υπηρεσία

0,00

50.000,00

50.000,00 Εκτιμώμενη ανάγκη από την τεχνική υπηρεσία

525,53
10.837,60

7,36
9.762,60

532,89 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
20.600,20 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ

2.999,99

44.723,80

47.723,79 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ

-620,00

372,00

-372,00

25-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

662,69

-582,70

30-6662.004 Υλικά συντήρησης δρόμων (πίσσα)
30-7131.009 προμήθεια και εγκατάσταση
μεταλλικού κτιρίου για χρήση του
ως χώρο στάθμευσης οχημάτων
Δήμου
30-7135.002 προμήθεια σε παγκάκια
30-7336.012 Αντιστήριξη τοιχίου στον οικισμό
Αχερούνες (Ραζή)

5.000,00
0,00

20.000,00
37.200,00

0,00
0,00

5.000,00
10.000,00

0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
79,99 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
25.000,00 Εκτιμώμενη ανάγκη από την τεχνική υπηρεσία
37.200,00 Προκειμένου για την δημιουργία χώρου στέγασης
οχημάτων Δήμου

5.000,00 Πρόταση Δημάρχου
10.000,00 Ενταγμένο έργο στο τεχνικό πρόγραμμα

ΑΔΑ: 99ΔΒΩ1Σ-ΓΒΟ
30-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

326,67

-326,67

30-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
30-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
30-8115. Διάφορα έξοδα
30-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

24.700,80

-24.700,80

24.600,00

-10.728,86

0,00
49.174,47

93,00

35-7413.015 μελέτη για Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων
35-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
35-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων
35-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

0,00

29.760,00

228,31
3.397,60

410,46

-23.027,52

-3.397,60

0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
13.871,14 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
93,00 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
26.146,95 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
29.760,00 Εκτίμηση κόστους σύνταξης μελέτης
638,77 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
97,69 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ
17.201,28 Τελικώς οφειλόμενο ποσό απλήρωτων δαπανών
ΠΟΕ (ισόποσα μειώνεται με την παρούσα και ο ΚΑ
εσόδων 1322.014)
0,00 Η δαπάνη πληρώθηκε μέσα στο έτος 2021

2.980,38

-2.882,69

60-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
παγίων

138.023,16

-120.821,88

62-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων

179.800,00

-179.800,00

6.129,04

-6.129,04

0,00 Η δαπάνη πληρώθηκε μέσα στο έτος 2021

35.806,67
5.000,00

-35.806,67
2.000,00

18.600,00

30.000,00

0,00 Η δαπάνη πληρώθηκε μέσα στο έτος 2021
7.000,00 Για την αναζήτηση επιπλέον θέσεων στάθμευσης
οχημάτων
48.600,00 Εκτίμηση από την τεχνική υπηρεσία

0,00

8.000,00

0,00

600,00

63-7312.002 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι: ύδρευση οικισμού
Ατσίτσας (υποέργο 4)
63-8122.001 Έργα
70-6231.001 Ενοικίαση χώρου για πάρκινκ
70-6662.005 υλικά συντήρησης λοιπών
εγκαταστάσεων
70-7131.004 Προμήθεια και εγκατάσταση
γεφυροπλάστιγγας
70-7518.001 αγροδιατροφική σύμπραξη
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας
70-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και
τρίτων

471,20

8.000,00 Πρόταση από κ. Δήμαρχο

-471,20

600,00 Για την καταβολή ετήσιας συνδρομής των ετών
2021 και 2022
0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021

ΑΔΑ: 99ΔΒΩ1Σ-ΓΒΟ
70-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων
70-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

600,00
2.845,45

-600,00
6.190,16

0,00 Δεν προέκυψαν οφειλές ΠΟΕ με το κλείσιμο του
έτους 2021
9.035,61 Για την τακτοποίηση πληρωμών ΠΟΕ

3/ Μετονομάζονται οι πιο κάτω κωδικοί του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της περίπτωσης 17 της 46538/14-3-2022
απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ως ακολούθως:
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εσόδων 0611 σε “ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν. 3852/2010)”.
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εξόδων 824 σε “ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ”.
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εξόδων 8241 σε “Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ”.
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εξόδων 8242 σε “Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων”.
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εσόδων 4124 σε “Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου”
Μετονομάζεται ο Κ.Α. Εξόδων 8224 σε “Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου”, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος
1.Α της υπ' αριθμ. oικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ3291/26.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α
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,
σε παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 44 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

που αφορά

