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Από το πρακτικό της 5ης Τακτικής (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης)  Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου 
Της   28/04/2022 

Αριθμός Απόφασης : 73/2022 
 

Περίληψη: Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 
     Σήμερα την 28/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δήμου Νοτίου Πηλίου 
συνήλθε σε  δημόσια Τακτική συνεδρίαση, μέσω του μεικτού συστήματος (τηλεδιάσκεψης και διά ζώσης), ύστερα 
από την 6542/21-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε  στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 
     Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε «μέσω τηλεδιάσκεψης και δια ζώσης»  σύμφωνα με 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] οι αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ),  Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 (Β’ 4999), 69472/24-09-2021 (Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 
Εγκύκλιοι  του Υπ. Εσ. 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία από 27 τα μέλη 
αφού παρόντες και απόντες ήταν όπως ονομαστικά  αναφέρονται παρακάτω: 
 

Παρόντες Απόντες 

1.  Συρίη-Δροσίτη Μαρίνα Πρόεδρος 1. Βαλασσά Άρτεμις   

2.  Γαρυφάλλου Ιφιγένεια-Γεωργία  2. Γραμμένος Κωνσταντίνος  

3.  Γιαννιός Νικόλαος  3. Ευαγγελάκης Ιωάννης  

4.  Διαμάντη Ελένη  4. Κουκουμβρής Δημήτριος  

5.  Διανέλλος Απόστολος  5. Κωνσταντινάκης Ιωάννης  

6.  Διανέλλος Ιωάννης  6. Μαμμάς Νικόλαος  

7.  Επιδέξιος Χρήστος  7. Φιλίππου Ιωάννης  

8.  Ζηργάνος Ευστάθιος     

9.  Κατσιαφούρης Νικόλαος     

10.  Μανέτας Βασίλειος     

11.  Νασιόπουλος Ευάγγελος     

12.  Παντελής Δημήτριος     

13.  Παπαδημητρίου Μιλτιάδης     

14.  Ξυράφης Παναγιώτης     

15.  Παρρησιάδης Δημήτριος     

16.  Ραμματάς Δημήτριος     

17.  Σπανός Χρήστος     

18.  Σταματάς Παναγιώτης     

19.  Σχοινάς Τιμολέων     

20.  Τζώρτζης Ιωάννης     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΤΟΠΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Αργαλαστής: κ. Αλπίδης Αλέξανδρος 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ–ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ :  

Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Κατσιαφούρης Νικόλαος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση των προ ημερησίας 
διατάξεως  θεμάτων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/
ΑΔΑ: 69ΡΥΩΚΧ-7ΟΓ



    Στη συνεδρίαση  παρέστη ο Δήμαρχος Δήμου Νοτίου Πηλίου κ. Μιτζικός Μιχαήλ, καθώς και ο υπάλληλος του 
Δήμου Κουτσερής Απόστολος για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου. 

         Το παρόν θέμα (1ο εκτός ημερησίας διατάξεως): Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο απ’ τον Αντιδήμαρχο οικονομικών  κ. Παρρησιάδη 
Δημήτριο ,  προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση. 
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται 
τα εξής: 
«7. ….Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου 
ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 
συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης….» 
     Στη συνέχει η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το κατεπείγον του θέματος. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Την συζήτηση του θέματος, ως κατεπείγον, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
 
     Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 
Παρρησιάδη Δημήτριο, ο οποίος μετά από σχετική αναφορά του στο θέμα, έθεσε  υπ’ όψιν του Συμβουλίου την  
παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία 
εκδόθηκε και η  αριθ.  218/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής και κάλεσε τούτο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022    

 
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου 
εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 
του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος 
ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή 
προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις 
δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα 
αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 
απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω 
προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν 
διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 
ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς 
πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων 
ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο 
νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών 
των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση 
αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της 
απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να 
ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η 
εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του 
ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο 
κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις 
του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην 
οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις 
των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν 
καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 
4172/2013). 
Συνεπώς,σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες 
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού. 

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από αποδοχές πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και 
αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 
οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου 
και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. [(παρ.1 άρθρο έκτο της από 
22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177)]. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις των άρθρου 103 & της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 την παρ.1 άρθρο έκτο της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 
2 του ν. 4722/2020 (Α΄177)] 

 την υπ’ αριθμ.2048/18-11-2021 Γνώμη του Παρατηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Νοτίου Πηλίου, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.194/2021 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.2220/04-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

 
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τις κάτωθι ενέργειες: 
 
A. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022:  
 
Ως προς τις δαπάνες: 
 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΜΕΤΑΒΟ-

ΛΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΘΕΝΤΑ 

 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 
00-
6117.067 

Υπηρεσίες υποστήριξης για πρόσβαση ΑΜΕΑ στις 
παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου (Καλά Νερά, 
Κορώπη, Μπούφα, Καλιφτέρη και Αμποβό) 0,00 14.880,00 14.880,00 Nέος Κ.Α.  
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2 10-6041 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 -6.015,60 8.984,40 

Πλεονάζουσα 
πίστωση 

(αλλαγή Κ.Α.) 

3 
15-
6262.011 Συντήρηση και επισκευή ναυαγοσωστικών πύργων 5.000,00 -5.000,00 0,00 

Πλεονάζουσα 
πίστωση 

(αλλαγή Κ.Α.) 

4 
15-
7135.004 Προμήθεια ναυαγοσωστικών πύργων 0,00 12.000,00 12.000,00 Νέος Κ.Α.  

5 
70-
6041.002 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγράμματος 
μαθητείας για τους μαθητευόμενους του μεταλυκειακού 
έτους - τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ 0,00 1.655,40 1.655,40 Νέος Κ.Α.  

6 
70-
6054.002 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
κοινωφελούς εργασίας 1.300,00 4.360,20 5.660,20 Νέος Κ.Α.  

 
Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού μας διαμορφώνονται ως εξής: 

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 73.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 21.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 51.120,00 

 
 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Βήτος Αθανάσιος 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις των άρθρου 103 & της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 την παρ.1 άρθρο έκτο της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177)] 

 την υπ’ αριθμ.930/04-12-2020 Γνώμη του Παρατηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Νοτίου Πηλίου, έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.194/2021 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.2220/04-01-2022 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

 την υπ’ αριθ. 218/2022 απόφαση της Οικ. Επιτροπής  
και μετά από διαλογική συζήτηση, με την αρνητική ψήφο  (6) μελών του, χωρίς την κατάθεση κάποιας 
πρότασης: Παπαδημητρίου Μιλτιάδη, Επιδέξιου Χρήστου, Νασιόπουλου Ευάγγελου, Γιαννιού Νικόλαου και Σχοινά 
Τιμολέοντα, καθώς και με τη λευκή ψήφο των: Ζηργάνου Ευστάθιου και Παντελή Δημήτριου, η οποία λευκή 
ψήφος, σύμφωνα  µε τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, δεν προσµετράται ούτε στις 
θετικές ούτε στις αρνητικές, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
1. Εγκρίνει την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, του Δήμου Νοτίου Πηλίου, ο οποίος 

πρ/σμός έχει ψηφιστεί με την αριθ. 194/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 
αριθ. 2220/04-01-2022 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ως 
ακολούθως :  
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Ως προς τις δαπάνες: 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΜΕΤΑΒΟ-

ΛΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ-

ΘΕΝΤΑ 

 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

1 
00-
6117.067 

Υπηρεσίες υποστήριξης για πρόσβαση ΑΜΕΑ στις 
παραλίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου (Καλά Νερά, 
Κορώπη, Μπούφα, Καλιφτέρη και Αμποβό) 0,00 14.880,00 14.880,00 Nέος Κ.Α.  

2 10-6041 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 -6.015,60 8.984,40 

Πλεονάζουσα 
πίστωση 

(αλλαγή Κ.Α.) 

3 
15-
6262.011 Συντήρηση και επισκευή ναυαγοσωστικών πύργων 5.000,00 -5.000,00 0,00 

Πλεονάζουσα 
πίστωση 

(αλλαγή Κ.Α.) 

4 
15-
7135.004 Προμήθεια ναυαγοσωστικών πύργων 0,00 12.000,00 12.000,00 Νέος Κ.Α.  

5 
70-
6041.002 

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγράμματος 
μαθητείας για τους μαθητευόμενους του μεταλυκειακού 
έτους - τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ 0,00 1.655,40 1.655,40 Νέος Κ.Α.  

6 
70-
6054.002 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 
κοινωφελούς εργασίας 1.300,00 4.360,20 5.660,20 Νέος Κ.Α.  

 
Μετά τις παραπάνω μεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού μας διαμορφώνονται ως εξής: 

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 73.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 21.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 51.120,00 

 

3.   Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο Δήμαρχο Ν. Πηλίου. 
 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   73/2022 

   Συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται 

 
 

Η Πρόεδρος του 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Υπογραφή 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Αργαλαστή 28/04/2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

Συρίη Μαρίνα 

Τα Μέλη 
Υπογραφές 
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