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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Από  το  αριθ.  16/11-5-2022 Πρακτικό   Τακτικής  Συνεδρίασης  Οικονομικής
Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:133/2022      

 Περίληψη      
Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού
130.000,00  €  για  την  πρόληψη  και
αντιμετώπιση  ζημιών  και
καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και σύνταξη της
2ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού έτους 2022.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 11-5-2022  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  11:00 π.μ.
συνήλθε σε Τ  ακτική    συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με
Τηλεδιάσκεψη  ύστερα από την αριθ.  4739/06-5-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ.  Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα
χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  77 του Ν.4555/2018 και
διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα
εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν
παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:  
         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ      ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης
2. Τριγώνης Χρήστος Αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  δεν

προσήλθαν.
3. Πέτρου Χρήστος 
4. Κιάκας Ζήσης
5. Σιούλας Κωνσταντίνος
6. Βάϊος Χρήστος
7.Δόλγηρας Ιωσήφ 
8. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
    
      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο  Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του
δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία  καθ΄ότι  από  το  σύνολο  εννέα  (9)  μελών
βρέθηκαν  παρόντα οκτώ (8) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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6ο  Θέμα: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  130.000,00  €  για  την
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από  θεομηνίες  (ΣΑΕ  055)  και  σύνταξη της  2ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού έτους 2022.
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση
του Τμήματος Προϋπ/σμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών
η οποία έχει ως εξής:  

 Έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 23 Ν. 3536/07 παρ 5 
2. το άρθρο  8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
3. το έγγραφο  ΥΠ.ΕΣ. αρ.28376/18.07.2012 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
4. τον προϋπολογισμό του Δήμου Γρεβενών έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με
την αριθμ. 21/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
5.  την  επικύρωση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021  του  Δήμου
Γρεβενών  (Αρ.Πρωτ.35622/5-4-2022)  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας.
6. Την ΚΥΑ  55040/21-7-2021(ΦΕΚ 3291/26-07-21 τ. Β΄)
7. Το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161/22.08.2020 τεύχος Α’)
8. Το άρθρο 41 Ν.4735/20 παρ. 2
9. το υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου του γραφείου προγραμματισμού,
σύμφωνα με το οποίο: 

Με την υπ’ αριθμ. 25128/15-4-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω8ΠΕ46ΜΤΛ6-ΗΤΝ) αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δή-
μου  Γρεβενών,  με  το  ποσό  των εκατόν  τριάντα  χιλιάδων  (130.000,00)  €  σε
βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκα-
λούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη
πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο
ΥΠ.ΕΣ,  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στην  αριθ.10/7207/7.3.2017  εγκύκλιο  του
Υπ.Εσωτερικών.

Η ισχύς της εν λόγω απόφασης ορίστηκε σε 24 μήνες από την έκδοσή της.

Προτείνεται 
Α. Να γίνει αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού εκατόν τριάντα χιλιάδων

(130.000,00) €, από το ΠΔΕ ΣΑΕ 055 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Β. Να  γίνει  αναμόρφωση του προϋπ/σμού  του Δήμου τρ.  Έτους  ως
εξής:

-Υπό  Κ.Α.1325.008  του  σκέλους  των  εσόδων  να  εγγραφεί  πίστωση
130.000,00 € χρηματοδότηση από το  ΠΔΕ ΣΑΕ 055 του Υπ. Εσωτερικών «Για
πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από
θεομηνίες». 

-Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, να κατανεμηθεί η ως άνω πίστωση
και να εγγραφούν οι επί μέρους πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

1. Στον Κ.Α. ……………….. του σκέλους των εξόδων, πίστωση 130.000,00  €
για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙ-
ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022».

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
                          Στην Οικονομική Επιτροπή
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Α.  της χρηματοδότησης ποσού  130.000,00 €,  από το ΠΔΕ ΣΑΕ 055 για
πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από
θεομηνίες.

Β. Τη σύνταξη της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 και
στη  συνέχεια  την  υποβολή  αυτού  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  τον
σχετικό διαπιστωτικό έλεγχο νομιμότητας ως εξής

Στο σκέλος των εσόδων (  Ενίσχυση  )   
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση πίστω-

σης
Προέλευ-

ση πίστω-
σης

1325.008 ΣΑΕ 055 Για πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών  και  καταστροφών  που
προκαλούνται από θεομηνίες

130.000,00 ΣΑΕ 055

Μεταφορά των παραπάνω πιστώσεων συνολικού ποσού 130.000,00  €  στο
αποθεματικό κεφάλαιο

Από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου Κ.Α.-9111. μεταφορά  πί-
στωσης ποσού 130.000,00 €  για την ενίσχυση – δημιουργία των κάτωθι Κ.Α.
του σκέλους των εξόδων:

Στο σκέλος των εξόδων (δημιουργία νέου)
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση πίστω-

σης
Προέλευ-

ση πίστω-
σης

69.6233.026 Μίσθωση μηχανήματων για συντήρηση
βατότητας  αγροτικού  οδικού  δικτύου
του Δήμου Γρεβενών έτους 2022

130.000,00 ΣΑΕ 055

 Ύστερα από την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου,
παραμένει αμετάβλητο

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη
λήψη σχετικής απόφασης. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη
της:
1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου 72  του  ν.  3852/10  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το
άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και

2.Την εισήγηση της υπηρεσίας. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 130.000,00 €, από το ΠΔΕ ΣΑΕ 055
για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες.
Β. Συντάσσει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022  και στη
συνέχεια την υποβολή αυτής στο  Δημοτικό  Συμβούλιο για  τον σχετικό
διαπιστωτικό έλεγχο νομιμότητας ως εξής

Στο σκέλος των εσόδων (  Ενίσχυση  )   
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση πί-

στωσης
Προέλευση
πίστωσης

1325.008 ΣΑΕ 055 Για πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών  και  καταστροφών  που
προκαλούνται από θεομηνίες

130.000,00 ΣΑΕ 055
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Μεταφορά των παραπάνω πιστώσεων συνολικού ποσού 130.000,00  €  στο
αποθεματικό κεφάλαιο

Από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου Κ.Α.-9111. μεταφορά  πί-
στωσης ποσού  130.000,00  €  για την ενίσχυση – δημιουργία των κάτωθι
Κ.Α. του σκέλους των εξόδων:

Στο σκέλος των εξόδων (δημιουργία νέου)
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενίσχυση πί-

στωσης
Προέλευση
πίστωσης

69.6233.026 Μίσθωση  μηχανήματων  για
συντήρηση  βατότητας  αγροτικού
οδικού δικτύου του Δήμου Γρεβενών
έτους 2022

130.000,00 ΣΑΕ 055

 Ύστερα από την ανωτέρω αναμόρφωση το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου,
παραμένει αμετάβλητο 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  133/2022.
……………………………………………..............................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 12-5-2022

                                                   Ο Πρόεδρος
                                                                         

                                       Αδάμος Ματθαίος
                                                Αντιδήμαρχος

           Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                              Υπηρεσιών
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