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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/31-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

130/2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ. αρ. 07/22 Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου με θέμα
«Αναμόρφωση 2η του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του
Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Πωγωνίου».
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019 τεύχος Α΄)
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών , παρ. vi την έγκριση των
προϋπολογισμών , των ισολογισμών , των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων
πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. Επομένως οι αναμορφώσεις του
προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ εγκρίνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή.
Θέτει υπόψη της Ο.Ε. το υπ. αρ. 485/24-05-22 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης Μέριμνας & Παιδείας με το οποίο μας διαβιβάζει α) την αρ. 07/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΥΟΚ1ΒΔ2Τ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναμόρφωση 2η του προϋπολογισμού οικ. έτους
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2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου» β) την υπ. αρ. 461/16-05-2022 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. , για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες.
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούμαστε να εγκρίνουμε ή μη την αρ. 07/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΥΟΚ1Β-Δ2Τ)
την αρ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
Η Oικονομική Eπιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:



Tην εισήγηση του Προέδρου
Την υπ. αρ. 461/16-05-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Πωγωνίου

Την αρ. 07/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΥΟΚ1Β-Δ2Τ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου

Τον προϋπολογισμό έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος ψηφίστηκε με την 331/2021 (ΑΔΑ:
ΨΟΠΩΩ1Ω-ΜΚΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκε με την 13659/07-02-2022
(ΑΔΑ: 6ΤΜΘΟΡ1Γ-Β08) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου

Και τις κείμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Εγκρίνει την υπ. αρ. 07/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΥΟΚ1Β-Δ2Τ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ως έχει.
Αναλυτικά αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2022 του
ανώτερου Νομικού Προσώπου ως εξής:
Ως προς τα έσοδα :
1. Την μείωση ποσού 58,58€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 0211 με τίτλο«Τόκοι χρηματικών καταθέσεων
σε τράπεζες».
Ως προς τα έξοδα:
1.
Την αύξηση ποσού 1.100,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)»
2.
Την αύξηση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων»
3.
Την αύξηση ποσού 2.500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων»
4.
Την αύξηση ποσού 1.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
5.
Την αύξηση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού»
6.
Την αύξηση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6671.002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών
μεταφορικών μέσων»
7.
Την αύξηση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6699 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων»
8.
Την μείωση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6117.001 με τίτλο «Αμοιβές Πολιτικού
Μηχανικού»
9.
Την μείωση ποσού 1.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6222 με τίτλο «Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού»
10.
Την μείωση ποσού 1.500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με
ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»
11.
Την μείωση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6279.001 με τίτλο «Καθαρισμός αύλειων
χώρων κτιρίων ΝΠΔΔ»
12.
Την μείωση ποσού 800,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων»
13.
Την μείωση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων»
14.
Την μείωση ποσού 300,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6621 με τίτλο «Είδη κλινοστρωμνών»
15.
Την μείωση ποσού 500,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-7133.001 με τίτλο «Έπιπλα , σκεύη»
16.
Την μείωση ποσού 1.000,00€ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-7133.002 με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρικών συσκευών»
17.
Την μεταβολή του Αποθεματικού με μείωση ποσού 58,58€.
Σελίδα 2
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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