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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 22/2022 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 71/2022                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το
έτος 2022

Σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και  ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
Αίγινας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση. η οποία πραγματοποιήθηκε,  στο πλαίσιο λήψης
μέτρων  για  την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  (άρθρο  78  Ν.4954/2022  ΦΕΚ
136/τ.Α΄/09.07.2022), διά  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη  (μεικτή
συνεδρίαση), ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14266/21.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου
κ. Νικόλαου Πτερούδη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους,  καθώς  και  στους
Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Κουκούλη  Μαρία,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μούρτζης  Γεώργιος,
8/Μαρμαρινός  Παναγιώτης,  9/Βατικιώτης  Δημήτριος,  10/Σαλπέα  -  Στάθη  Αικατερίνη,
11/Κουκούλης  Παναγιώτης,  12/Λεούσης  Νεκτάριος,  13/Τζίτζης  Φίλιππος,  14/Ντελής
Αντώνιος, 15/Θεριανός Στυλιανός (Γραμματέας), 16/Πτερούδης Νικόλαος (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Μαυροθαλασσίτης  Χρυσόστομος  (Αντιπρόεδρος),  2/Μαρμαρινός  Σταμάτης,
3/Πάλλης  Στυλιανός,  4/Πούντος  Νικόλαος,  5/Γαλάνης  Γρηγόριος,  6/Λογοθέτης
Εμμανουήλ, 7/Δούκας Σωκράτης, 8/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 9/Μεθενίτης Παντελεήμων,
10/Λαμπαδάριος Στυλιανός και 11/Ηλίας Παναγιώτης,  αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: Ουδείς

Απόντες:  1/Γιαννούλης  Μηνάς  (Κ.  Κυψέλης),  2/Μαρτής  Μιχαήλ  (Κ.  Πέρδικας),
3/Κασιμάκης  Παναγιώτης  (Κ.  Αίγινας),  4/Γρυπαίος  Ηλίας  (Κ.  Βαθέος)  και  5/Λεούσης
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού),  αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
 
Στη  Συνεδρίαση  παρίστατο  και  ο  Δήμαρχος  κ.  Ιωάννης  Π.  Ζορμπάς,  ο  οποίος  είχε
προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του
Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  Γκαρής  Μάριος  και  Βατικιώτης
Δημήτριος απεχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του
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1ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  και  πάντως  προ της  ψηφοφορίας  επί  του  θέματος
αυτού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση στην
έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

                Θέμα 1ο                                                            Αριθ. Απόφ. 71/2022

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ.  Ζορμπά Ιωάννη,  ο οποίος
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ. 199/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
καθώς  και  την  από  14.10.2022  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  με  τις  οποίες
προτείνεται  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικ.  έτους  2022  (3η

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022). 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
-την υπ’ αριθμ. 199/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ29ΦΩ68-ΧΚΑ).
-την από 14.10.2022 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
-την από 24.10.2022 συμπληρωματική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.
-τον  προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας  έτους  2022,  ο  οποίος  ψηφίστηκε με  την αριθ.
15/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 661ΤΩ68-9Α7) επικυρωθείσα με την
υπ.  αριθ.  34723/16.03.2022  απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αττικής.
-το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από δημοτική παράταξη
ή Δημοτικό Σύμβουλο επί της προτεινόμενης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
Δήμου.
-τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 (ΔΚΚ) και 3852/2010 όπως ισχύουν.
-τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών του Συμβουλίου και του κου Δημάρχου, οι οποίες
με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , 
Με 11 θετικές ψήφους

Επί 13 ψηφισάντων μελών

Εγκρίνει ως κατωτέρω την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και
τις εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Ως προς τα Έσοδα

1. Ενισχύεται ο υπάρχον Κ.Α: 0611.01 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών
(άρθρο 25 Ν 1828/89)”-  Συμπληρωματική  ΚΑΠ Σεπτεμβρίου  με  ποσό  56.632,63  €.
Τελικό ποσό:1.748.815,63€

2. Ενισχύεται ο υπάρχον Κ.Α: 4311.01 ε τίτλο “ Κατανομή από τους ΚΑΠ  προς κάλυψη
λειτουργικών  δαπανών  και  κατά  προτεραιότητα  κάλυψη  δαπανών  θέρμανσης  των
Σχολείων” με ποσό 16.255 €. Τελικό ποσό:159.835€
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3. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 3123.03 με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική
γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  Δήμου  Αίγινας  -  Α.  Τρίτσης» με  ποσό
854.000,00€.

4.  Δημιουργείται ο νέος  Κ.Α: 3123.04 με τίτλο «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» με ποσό 6.076€.

5. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 1315.06 με τίτλο «Χρηματοδότηση δόσεων _Γεωργική Γη
_Α. Τρίτσης» με ποσό 69.195,78€.

Ως προς τα Έξοδα

1. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.6151.01 με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από
την είσπραξη τελών και φόρων» με ποσό 25.000,00€. Τελικό ποσό 153.000€

2. Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α:  20.6211.01με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών πλατειών και κοινόχρηστων χώρων  και παραγωγικής διαδικασίας» με
ποσό 50.000,00€. Τελικό ποσό 600.000€

3.  Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α:  00.6511.01  με τίτλο «Τόκοι δανείων Εσωτερικού για
λειτουργικές δαπάνες» με ποσό 1.000€. Τελικό ποσό 66.675,45€

4.  Δημιουργείται  ο  υπάρχων Κ.Α:  30.6022.01 με  τίτλο «Αποζημίωση  υπερωριακής
εργασίας  και  για  εξαιρέσιμες  ημέρες  και  νυκτερινές  ώρες  και  λοιπές  πρόσθετες
αμοιβές» με ποσό 500€. 

5. Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α: 10.6052.01 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ
(ΑΠΔ)  υπαλλήλων αορίστου χρόνου» με ποσό 4000€. Τελικό ποσό 14.000€

6.  Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α: 15.6041.01 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
Δημοτικού παιδικού σταθμού» με ποσό 30.000€. Τελικό ποσό 138.000€

7. Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α: 15.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ
(ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Δημοτικού παιδικού σταθμού)» με ποσό 6.000€. Τελικό ποσό
36.600€

8.Ενισχύεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  20.6041.01 με  τίτλο «Αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων
καθαριότητας» με ποσό 86.000€. Τελικό ποσό: 226.000€

9. Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α: 20.6054.01 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ
(ΑΠΔ) εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας» με ποσό 16.000€. Τελικό ποσό 66.000€

10.  Ενισχύεται  ο  υπάρχων Κ.Α: 00.6524.01  με  τίτλο «Συμβολαιογραφικά  έξοδα  και
δαπάνες σύναψης δανείων» με ποσό 1.500,00€. Τελικό ποσό 2.500€

11.Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6277.01 με τίτλο «Προμήθεια νερού από ΕΥΔΑΠ» με
ποσό 300.000,00€. Τελικό ποσό 1.500.000,00€
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12.  Δημιουργείται  ο  νέος Κ.Α: 64.7333.29 με  τίτλο «Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αίγινας_ Α. Τρίτσης» με ποσό
854.000,00€. 

13. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α: 64.6526.01 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού_ Α.
Τρίτσης _Γεωργική γη» με ποσό 26.033,68€. 

14.  Δημιουργείται  ο νέος Κ.Α: 64.6521.01 με τίτλο «Τόκοι  δανείων εσωτερικού _Α.
Τρίτσης _Γεωργική γη» με ποσό 43.162,10€. 

15. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.7412.14 με τίτλο  “ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΕΛ ΔΔ&ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ”  με  ποσό 9.000,00€.
Τελικό ποσό 36.000€

16.  Ενισχύεται  ο  υπάρχων Κ.Α: 10.6643.01 με  τίτλο «Προμήθεια  καυσίμων  για
θέρμανση και φωτισμό» με ποσό 16.255€. Τελικό ποσό 54.635€

17. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.7132.06 με τίτλο: «Προμήθεια αρθρωτού οχήματος
μεταφοράς  σύμμεικτων  απορριμμάτων  για  την  υπηρεσία  καθαριότητας» με  ποσό
7.280,00€. Τελικό ποσό 282.720€

18.  Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6142.01 με τίτλο: «Μεταφορά νερού για τη ΝΗΣΟ
ΑΙΓΙΝΑ » με ποσό 224.437,11€. Τελικό ποσό 315.425,99€

19.   Μειώνεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  45.7336.10   με  τίτλο:  «Επισκευή  -  συντήρηση
Νεκροταφείου στην Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 0€

20.   Μειώνεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  45.7336.16   με  τίτλο:  «Επισκευή  –  συντήρηση
Νεκροταφείων της  Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 0€

21.  Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.06  με τίτλο:  «Καθαρισμός Ακτών» με ποσό
10.000€. Τελικό ποσό 0€

22. Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 35.7336.05  με τίτλο:  «Διαμόρφωση και Καθαρισμός
Αντιπυρικών ζωνών» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 0€

23. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7336.11  με τίτλο: «Διάνοιξη - διαπλάτυνση δρόμων
Δήμου Αίγινας» με ποσό 20.000€. Τελικό ποσό 0€

24.  Μειώνεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  20.7321.04  με  τίτλο:  «Κατασκευή  τσιμεντένιων
βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 0€

25. Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.09  με τίτλο:  «Επισκευή συντήρηση Πύργου
Μάρκελλου» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 0€

26.  Μειώνεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  10.7331.11  με  τίτλο:  «Επισκευή  -  Συντήρηση
Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας» με ποσό 10.000€. Τελικό ποσό 10.000€
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27.Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.17  με  τίτλο:  «Ασφαλτόστρωση δρόμων του
Δήμου Αίγινας» με ποσό 45.600€. Τελικό ποσό 74.400€

28. .Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 15.6041.02  με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων
καθαριότητας σχολικών μονάδων» με ποσό 83.000€. Τελικό ποσό 167.000€

29. Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 15.6054.03  με τίτλο:  «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ
(ΑΠΔ)  εκτάκτων  υπαλλήλων  καθαριότητας  σχολικών  μονάδων» με  ποσό 6.000€.
Τελικό ποσό 54.000€

30.  Μειώνεται  ο  υπάρχων Κ.Α:  25.6051.04  με  τίτλο:  «Εργοδοτική  εισφορά  υπέρ
ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης » με ποσό 15.000€. Τελικό ποσό 0

31. Μειώνεται  ο υπάρχων Κ.Α: 20.6011.02  με τίτλο:  «Αποδοχές μονίμου υπαλλήλου
Ηλεκτρολόγου» με ποσό 20.000€. Τελικό ποσό 0€

32. Ενισχύεται  ο υπάρχων Κ.Α  00.6711.01 με τίτλο: “Λειτουργικές δαπάνες σχολείων”
με ποσό 8.780,00€. Τελικό ποσό: 136.380€

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος και Μούρτζης Γεώργιος ψήφισαν αρνητικά
στην πρόταση έγκρισης του θέματος. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 71/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πτερούδης Νικόλαος

ΥΠΑΡΧOΝ ΑΠΟΜΑΤΙΚΟ :     39.478,67 €
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :     55.724,41 €
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