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Από το πρακτικό της υπ’ αρίθμ. 11/2021 

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Θέμα απόφασης:  

Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 
(152/2021 Α.Ο.Ε.) 

 
Στη Σκιάθο, σήμερα την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς με ώρα έναρξης 11:30 
και ώρα λήξης 14:00, ύστερα από την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6942/1.6.2021 πρόσκληση της προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, κ. Ματούλας Παπαδούλια, η οποία επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του 
Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - 
άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του 
Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί του θέματος της 
συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το 
καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου 
2.  Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου  
3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ 
4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου  
5. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή 
6. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη  
7. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη  
8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου  
9. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου  
10. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 
11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου 
12. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου  
13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου 
14.  Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου 
15. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου 
16. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου 
17. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη 
18. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη 
19. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ  
20. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου 

 
 
 

 
Η συγκεκριμένη συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες που 
πρέπει να τηρηθούν, ώστε να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. 
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Με ομόφωνη απόφαση του σώματος αποφασίσθηκε το κατεπείγον του θέματος και τέθηκε προς 
συζήτηση. 
 
Για το θέμα ετέθη υπόψη των δημοτικών συμβούλων η υπ’ αρίθμ. 152/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, όπως παρακάτω: 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αρίθμ. 34/2021 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Θέμα απόφασης:  
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής  Υπηρεσίας  προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2021.   
 Στη Σκιάθο, σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6327/21.05.2021 πρόσκληση του προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, κ. Νικόλαου Λιακόπουλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.  

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των 
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει 
χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 
είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, 
οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

Στη προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
εφαρμογής «messenger».  

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα επτά(7) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου  
2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ στη θέση του οποίου 

νόμιμα κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Σταματίνα 
Χονδρονικολή 

3. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου 
4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη 
5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου  
6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλαρέτου 
7. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ομόφωνα αποφασίσθηκε το κατεπείγον του θέματος και τέθηκε προς συζήτηση. 
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6327/21-05-2021 
πρόσκλησης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αριθμ Πρωτ 6466/24-05-2021 εισήγηση του 
Αναπληρωτή Οικονομική Υπηρεσίας Νικόλαου Πατσογιάννη: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                    Σκιάθος 24 Μαΐου 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 6466 
 

Προς 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  προς την Οικονομική Επιτροπή, για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2021   
 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Σκιάθου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών, αλλά και οι 
υφιστάμενες εγγεγραμμένες πιστώσεις κρίνονται ήδη ανεπαρκείς για τους ίδιους λόγους. Επιπλέον έχει προκύψει ανάγκη 
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αύξησης των εσόδων, λόγω υπέρβασης αυτών, αλλά και δημιουργίας νέων. Έτσι πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 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. 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία, έχοντας υπόψη: 

1) την υπ’ αριθμ.46735/23-07-2020 Κ.Υ.Α περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021, 
2) την υπ’ αριθμ.156/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 του 

Δήμου Σκιάθου, 
3) την υπ’ αριθμ.9361/19-01-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

περί επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου, 
4) την υπ’ αριθμ.17/2021 Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 

2021 του Δήμου Σκιάθου, και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ.58645/24-3-2021 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, 

5) την παρ.5 άρθρο 23 του Ν.3536/2007, 
6) τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δ & Κ.Κ), 
7) τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 
8) το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α΄), 
9) το γεγονός της ενεργοποίησης της λειτουργίας των δημοτικών λεωφορείων, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ.143/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού διαδρομών και είσπραξης αντιτίμου (εισιτηρίων), με ενίσχυση 
του ΚΑ Εσόδων 0434.01 (από μηδενικός) κατά 200.000,00 €, 

10) το γεγονός της υπέρβασης κωδικών εσόδων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα της λογιστικής 
υπηρεσίας με ημερομηνία έκδοσης 18/5/2021, με ενίσχυση των ΚΑ Εσόδων 0441.01, 0522, 1211.04, 1514, 2114, 
2212.04, 

11) την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του κορονοϊού covid-19, σύμφωνα και με το Γραμμάτιο Είσπραξης με αριθμ.Α/146/30-4-2021 του 
Δημοτικού Ταμία, λόγω της κατάθεσης του ποσού των 402.395,50 € στο λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου στην Τράπεζα 
της Ελλάδας, με ενίσχυση (από μηδενικός) του ΚΑ Εσόδων 1211.03 κατά το παραπάνω ποσό , 

12) την αποδοχή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 27.390,00 €, για τη χορήγηση 
οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020, σύμφωνα και με την υπ’ 
αριθμ.116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τη δημιουργία νέου ΚΑ Εξόδων 00-6739.03, με το παραπάνω 
ποσό, 

13) την αποπληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βάσει της ΚΥΑ 92543/30-12-2020 από τη ΔΕΥΑΣ, σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις των 3.472,22 €, αρχομένων από τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2021, με τη δημιουργία νέου ΚΑ Εσόδων 
4319.01 με το ποσό των 38.194,42 € (11Χ3.472,22), με τον αντίστοιχο ΚΑ Εξόδων (από μηδενικός) 00-6518, με το ίδιο 
ποσό, 

14) την ανάγκη για σύναψη δίμηνων προσλήψεων, τόσο στον τομέα των δημοτικών λεωφορείων, όσο και στο τμήμα 
Πρασίνου, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ.5848/14-5-2021 έγγραφο του Γραφείου Προσωπικού, με την ενίσχυση του ΚΑ 
Εξόδων 70.03-6041 κατά 3.000,00 €, όσο και με τη δημιουργία νέων ΚΑ Εξόδων 35.6041-01 και 35.6054.01 με τα ποσά 
των 19.200,00 € και 5.120,00 € αντίστοιχα, 

15) την ανάγκη για την ενίσχυση, δημιουργία, και μείωση ποσών από συγκεκριμένους ΚΑ Εξόδων, όπως αυτοί προκύπτουν 
σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ.6031/18-5-2021 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 

16) την ανάγκη για την ενίσχυση, και δημιουργία, συγκεκριμένων ΚΑ Εξόδων, όπως αυτοί προκύπτουν σύμφωνα και με το 
υπ’ αριθμ.6465/24-5-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

17) την ανάγκη για την ενίσχυση συγκεκριμένων ΚΑ Εξόδων, όπως αυτοί προκύπτουν σύμφωνα και με το υπ’ 
αριθμ.6464/24-5-2021 έγγραφο του αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

18) τις αναγκαίες τροποποιήσεις ΚΑ Εξόδων κατόπιν υποδείξεων από τα Γραφεία Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, 
 

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ως εξής: 
 
ως προς το σκέλος των εσόδων: 

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
0434.01 Έσοδα από παροχή συγκοινωνιακού έργου 200.000,00 
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας Κατανομή 15% 1,33 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 30.000,00 
1211.03 Έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή 

διάδοσης του COVID-19  
402.395,50 

1211.04 Έσοδα για την καταβολή αμοιβών στους συμβασιούχους για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας σχολικών μονάδων 

11.993,63 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 439,21 

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3,16 
2212.04 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2.360,86 

4319.01 (νέος 
κωδικός) 

Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Έσοδα από ΔΕΥΑΣ για την αποπληρωμή 
οικονομικής ενίσχυσης ΚΥΑ 92543/30-12-2020) 

38.194,42 
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 Σύνολο αύξησης εσόδων: 685.388,11 
 
 
ως προς το σκέλος των εξόδων: 
 

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (2) 
00-6739.03 

(νέος κωδικός) 
Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 

σε τρίτους Πλημμύρα 4/4/2020  
27.390,00  

00-6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών ΔΕΥΑΣ ΚΥΑ 92543/30-12-2020) 38.194,42  
70.03-6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 3.000,00  
35.6041-01  

(νέος κωδικός) 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 19.200,00  

35.6054-01  
(νέος κωδικός) 

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 5.120,00  

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 105.000,00  
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00  

70.03-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 

 20.000,00 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 

85.076,50  

30.6662.11 Προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών 70.000,00  
70.03-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25.000,00  
70.03-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00  
70.03-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00  
70.03-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00  

70.03-6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα  του ελεύθερου επαγγελματία (οδικός μεταφορέας) 

3.000,00  

15-6232 Μισθώματα κτιρίων τεχνικών έργων ακινήτων ΕΕΕΚ 7.200,00  
30-6142.04 

(νέος κωδικός) 
Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 

δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου  «Κατασκευή επισκευή 
και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

56.376,60  

30-6142.05 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 
δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου «Διαμόρφωση 

κοινοχρήστων χώρων και νέων παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου 
Πράσινο Ταμείο» 

18.600,00  

30-6142.06 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την θεώρηση 
μελετών, δημοπράτηση και παραλαβή της προμήθειας του 

έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

17.360,00  

30-6142.07 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την θεώρηση 
μελετών, δημοπράτηση και παραλαβή της προμήθειας του 
έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής 

χαράς, αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας στο Ο.Τ 
271 Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ Πράσινο Ταμείο» 

17.360,00  

00-6142.01 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ) 

100.000,00  

30-6262.01 Εργασίες αποκατάστασης οδών και κοιν. χώρων από έντονα 
καιρικά φαινόμενα 

24.000,00  

30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

30.000,00  

50-7135.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών μπαρών-κώνοι-κολονάκια 20.000,00  
50-6673.01 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικών μπαρών 10.000,00  

35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 
χλοοτάπητα 

15.000,00  

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  10.089,41 
20-6671.03 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 10.000,00  
20-7132.09 Αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων porter με ανατροπή 21.000,00  
30-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 5.000,00  
30-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων 2.000,00  
20-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 2.000,00  
20-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων  1.700,00  
20-7135.00 Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων απορριμμάτων) 14.000,00  
35-7135.01 Προμήθεια δεξαμενής 15.000,00  

35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 13.200,00  

ΑΔΑ: 9Ξ1ΣΩ13-Χ2Β



20-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 19.000,00  
00-6496 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 14.500,00  

10-6236.03 
(νέος κωδικός) 

Μίσθωση και λειτουργία χημικών τουαλετών 37.200,00  

15-7135.07 Προμήθεια SEA TRUCK  100.000,00 
15.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 26.000,00  

35-7112.00 Αγορά ακινήτου για την κάλυψη αναγκών των δημοτικών 
υπηρεσιών 

 40.000,00 

35-7112.01 Αγορά οικοπέδου για πράσινο σημείο  65.000,00 
    
 Σύνολα: 920.477,52 235.089,41 

Ποσό αύξησης εξόδων: (1)-(2) 685.388,11 
 
Συνεπώς, μεταφέρεται αρχικά στο αποθεματικό (160.000,00 €) το ποσό των 685.388,11 € από την αύξηση των εσόδων, και το 
ποσό των 235.089,41 € από την μείωση των εξόδων, δηλαδή: 160.000,00 + 685.388,11 + 235.089,41 = 1.082.477,52 €. 
Από το αποθεματικό μεταφέρεται για την ενίσχυση και δημιουργία εξόδων το ποσό των 920.477,52 €, σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, και έτσι προκύπτει το τελικό ποσό Αποθεματικού (9): 1.082.477,52 – 920.477,52 = 160.000,00 €. 
Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ (ποσοστό 5% των τακτικών 
εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). 
 
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 2η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού έτους 2021, τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως και κατά τη σύνταξή του, συμπεριλαμβάνοντας και τη 
δημοσίευση στον τύπο. 
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η αναμόρφωση, θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας, και 
λαμβάνει ιδιαίτερη κατά α/α αρίθμηση στο τέλος αυτής. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση, τις καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, καθώς και το αποτέλεσμα τις ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου επτά (7) 
συμβούλων, «ΥΠΕΡ» τάσσονται οι (6) έξι δημοτικοί σύμβουλοι, με την Αναστασία Φιλαρέτου να δηλώνει «ΠΑΡΩΝ», 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(εφόσον η άρνηση ψήφου(παρών), όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18) 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ως εξής: 
ως προς το σκέλος των εσόδων: 

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
0434.01 Έσοδα από παροχή συγκοινωνιακού έργου 200.000,00 
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας Κατανομή 15% 1,33 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 30.000,00 
1211.03 Έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης 

του COVID-19  
402.395,50 

1211.04 Έσοδα για την καταβολή αμοιβών στους συμβασιούχους για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας σχολικών μονάδων 

11.993,63 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 439,21 
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3,16 

2212.04 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2.360,86 
4319.01 (νέος 

κωδικός) 
Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Έσοδα από ΔΕΥΑΣ για την αποπληρωμή 

οικονομικής ενίσχυσης ΚΥΑ 92543/30-12-2020) 
38.194,42 

 Σύνολο αύξησης εσόδων: 685.388,11 
 
ως προς το σκέλος των εξόδων: 

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (2) 
00-6739.03 

(νέος κωδικός) 
Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους Πλημμύρα 4/4/2020  
27.390,00  

00-6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών ΔΕΥΑΣ ΚΥΑ 92543/30-12-2020) 38.194,42  
70.03-6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 3.000,00  

35.6041-01 (νέος 
κωδικός) 

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 19.200,00  

35.6054-01 (νέος 
κωδικός) 

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 5.120,00  

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 105.000,00  
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00  

70.03-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

 20.000,00 

ΑΔΑ: 9Ξ1ΣΩ13-Χ2Β



20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

85.076,50  

30.6662.11 Προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών 70.000,00  
70.03-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25.000,00  
70.03-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00  
70.03-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00  
70.03-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00  

70.03-6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα  του ελεύθερου επαγγελματία (οδικός 

μεταφορέας) 

3.000,00  

15-6232 Μισθώματα κτιρίων τεχνικών έργων ακινήτων ΕΕΕΚ 7.200,00  
30-6142.04 

(νέος κωδικός) 
Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 

δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου  «Κατασκευή 
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του 

Δήμου Σκιάθου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

56.376,60  

30-6142.05 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 
δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου «Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων και νέων παιδικών χαρών Δήμου 

Σκιάθου Πράσινο Ταμείο» 

18.600,00  

30-6142.06 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 
θεώρηση μελετών, δημοπράτηση και παραλαβή της 
προμήθειας του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Σκιάθου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

17.360,00  

30-6142.07 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για την 
θεώρηση μελετών, δημοπράτηση και παραλαβή της 

προμήθειας του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και 
δαπέδων ασφαλείας στο Ο.Τ 271 Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ Πράσινο 

Ταμείο» 

17.360,00  

00-6142.01 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ) 

100.000,00  

30-6262.01 Εργασίες αποκατάστασης οδών και κοιν. χώρων από 
έντονα καιρικά φαινόμενα 

24.000,00  

30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

30.000,00  

50-7135.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών μπαρών-κώνοι-κολονάκια 20.000,00  
50-6673.01 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικών μπαρών 10.000,00  

35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 
χλοοτάπητα 

15.000,00  

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  10.089,41 
20-6671.03 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 10.000,00  
20-7132.09 Αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων porter με ανατροπή 21.000,00  
30-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 5.000,00  
30-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων 2.000,00  
20-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 2.000,00  
20-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων  1.700,00  
20-7135.00 Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων απορριμμάτων) 14.000,00  
35-7135.01 Προμήθεια δεξαμενής 15.000,00  

35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 13.200,00  
20-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 19.000,00  
00-6496 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 14.500,00  

10-6236.03 
(νέος κωδικός) 

Μίσθωση και λειτουργία χημικών τουαλετών 37.200,00  

15-7135.07 Προμήθεια SEA TRUCK  100.000,00 
15.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 26.000,00  

35-7112.00 Αγορά ακινήτου για την κάλυψη αναγκών των δημοτικών 
υπηρεσιών 

 40.000,00 

35-7112.01 Αγορά οικοπέδου για πράσινο σημείο  65.000,00 
    
 Σύνολα: 920.477,52 235.089,41 

Ποσό αύξησης εξόδων: (1)-(2) 685.388,11 
 
Συνεπώς, μεταφέρεται αρχικά στο αποθεματικό (160.000,00 €) το ποσό των 685.388,11 € από την αύξηση των εσόδων, και το 
ποσό των 235.089,41 € από την μείωση των εξόδων, δηλαδή: 160.000,00 + 685.388,11 + 235.089,41 = 1.082.477,52 €. 
Από το αποθεματικό μεταφέρεται για την ενίσχυση και δημιουργία εξόδων το ποσό των 920.477,52 €, σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα, και έτσι προκύπτει το τελικό ποσό Αποθεματικού (9): 1.082.477,52 – 920.477,52 = 160.000,00 €. 

ΑΔΑ: 9Ξ1ΣΩ13-Χ2Β



Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ (ποσοστό 5% των τακτικών 
εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). 
 
Η παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την 2η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού έτους 2021, τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως και κατά τη σύνταξή του, συμπεριλαμβάνοντας και τη 
δημοσίευση στον τύπο. 
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 2η αναμόρφωση, θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας, και 
λαμβάνει ιδιαίτερη κατά α/α αρίθμηση στο τέλος αυτής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε  α.α. 152/2021 
Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25 Μαΐου 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω απόφαση, την ισχύουσα 
νομοθεσία, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο, επί συνόλου 20 
συμβούλων «ΥΠΕΡ» της αναμόρφωσης τάσσονται οι δεκαεννέα δημοτικοί σύμβουλοι, και ο κ. Καρπέτας 
τάχθηκε «ΚΑΤΑ» (χωρίς να καταθέσει εναλλακτική πρόταση) και ως εκ τούτου η ψήφος του δεν 
προσμετράται στις έγκυρες ψήφους (σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4623/19),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, ως εξής: 
ως προς το σκέλος των εσόδων: 
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
0434.01 Έσοδα από παροχή συγκοινωνιακού έργου 200.000,00 
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας Κατανομή 15% 1,33 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 30.000,00 
1211.03 Έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη αναγκών για την 

αποφυγή διάδοσης του COVID-19  
402.395,50 

1211.04 Έσοδα για την καταβολή αμοιβών στους συμβασιούχους για την κάλυψη 
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 

11.993,63 

1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 439,21 
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3,16 

2212.04 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2.360,86 
4319.01 

(νέος 
κωδικός) 

Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Έσοδα από ΔΕΥΑΣ για την 
αποπληρωμή οικονομικής ενίσχυσης ΚΥΑ 92543/30-12-2020) 

38.194,42 

 Σύνολο αύξησης εσόδων: 685.388,11 
 
ως προς το σκέλος των εξόδων: 

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
(1) 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
(2) 

00-6739.03 
(νέος κωδικός) 

Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για 
μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

Πλημμύρα 4/4/2020  

27.390,00  

00-6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών ΔΕΥΑΣ ΚΥΑ 92543/30-
12-2020) 

38.194,42  

70.03-6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 3.000,00  
35.6041-01 (νέος 

κωδικός) 
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 19.200,00  

35.6054-01 (νέος 
κωδικός) 

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 5.120,00  
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00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 105.000,00  
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα 
5.000,00  

70.03-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 

 20.000,00 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 

85.076,50  

30.6662.11 Προμήθεια διάφορων οικοδομικών υλικών 70.000,00  
70.03-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 25.000,00  
70.03-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00  
70.03-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.000,00  
70.03-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00  

70.03-6117.01 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα  του ελεύθερου 

επαγγελματία (οδικός μεταφορέας) 

3.000,00  

15-6232 Μισθώματα κτιρίων τεχνικών έργων ακινήτων 
ΕΕΕΚ 

7.200,00  

30-6142.04 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για 
την δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου  

«Κατασκευή επισκευή και συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

56.376,60  

30-6142.05 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για 
την δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου 

«Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και νέων 
παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου Πράσινο 

Ταμείο» 

18.600,00  

30-6142.06 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για 
την θεώρηση μελετών, δημοπράτηση και 

παραλαβή της προμήθειας του έργου 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Σκιάθου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

17.360,00  

30-6142.07 
(νέος κωδικός) 

Αμοιβές τρίτων για την παροχή υπηρεσιών για 
την θεώρηση μελετών, δημοπράτηση και 

παραλαβή της προμήθειας του έργου 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και 

δαπέδων ασφαλείας στο Ο.Τ 271 Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ 
Πράσινο Ταμείο» 

17.360,00  

00-6142.01 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ) 

100.000,00  

30-6262.01 Εργασίες αποκατάστασης οδών και κοιν. 
χώρων από έντονα καιρικά φαινόμενα 

24.000,00  

30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία 

30.000,00  

50-7135.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών μπαρών-κώνοι-
κολονάκια 

20.000,00  

50-6673.01 Ανταλλακτικά ηλεκτρονικών μπαρών 10.000,00  
35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 

έτοιμου χλοοτάπητα 
15.000,00  

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  10.089,41 
20-6671.03 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 10.000,00  
20-7132.09 Αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων porter 21.000,00  
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με ανατροπή 
30-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 5.000,00  
30-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων 2.000,00  
20-6671.01 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 2.000,00  
20-6671.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων  1.700,00  
20-7135.00 Λοιπός εξοπλισμός (Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων) 
14.000,00  

35-7135.01 Προμήθεια δεξαμενής 15.000,00  
35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων 
13.200,00  

20-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 19.000,00  
00-6496 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 14.500,00  

10-6236.03 
(νέος κωδικός) 

Μίσθωση και λειτουργία χημικών τουαλετών 37.200,00  

15-7135.07 Προμήθεια SEA TRUCK  100.000,00 
15.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών 

εγκαταστάσεων 
26.000,00  

35-7112.00 Αγορά ακινήτου για την κάλυψη αναγκών των 
δημοτικών υπηρεσιών 

 40.000,00 

35-7112.01 Αγορά οικοπέδου για πράσινο σημείο  65.000,00 
    
 Σύνολα: 920.477,52 235.089,41 

Ποσό αύξησης εξόδων: (1)-(2) 685.388,11 
 
Συνεπώς, μεταφέρεται αρχικά στο αποθεματικό (160.000,00€) το ποσό των 685.388,11€ από την αύξηση 
των εσόδων, και το ποσό των 235.089,41€ από την μείωση των εξόδων, δηλαδή: 160.000,00 + 685.388,11 
+ 235.089,41 = 1.082.477,52€. 
Από το αποθεματικό μεταφέρεται για την ενίσχυση και δημιουργία εξόδων το ποσό των 920.477,52€, 
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, και έτσι προκύπτει το τελικό ποσό Αποθεματικού (9): 1.082.477,52 
– 920.477,52 = 160.000,00€. 
Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ (ποσοστό 
5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό). 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.  36/2021 
 

 

 

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΣΚΙΑΘΟΣ, 1 Ιουνίου 2021 
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