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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ 61ο/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης  Δεκεμβρίου 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αριθ. Απόφασης: 478/2021                             ΘΕΜΑ  
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΚΜΠΑΠ 

(αριθμ. 52/2021 αποφ.Διοικητικού 

Συμβουλίου)» 
 

 

Στην Άρτα, σήμερα την 3η  Δεκεμβρίου  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ. 

συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Αρταίων, σύμφωνα διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019 του 

άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και  για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ύστερα από την 26453/3-12-2021 έγγραφη πρόσκληση, του 

Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και την 

εγκύκλιο 163/ 33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης       (Πρόεδρος)                                 

2.- Σιαφάκας Χριστόφορος              Μέλος 

3.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος                 « 

4.- Λιόντος Νικόλαος                            «    

5.- Σφήκας Δημήτριος                          «   

6.- Ταπραντζή-ΚοίλιαΠολυξένη (Τζένη)  « 

              ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.- Κοσμάς Ηλίας 

2.- Καλλώνης Ευστράτιος 

  

      

    Οι  οποίοι δεν συμμετείχαν αν και 

    νόμιμα κλήθηκαν     

7.-Βασιλάκη–Μητρογιώργου Βικτωρία    « 

 

Καθήκοντα Γραμματέα  Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο  Θεόδωρος Ντέμσιας 

 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αρ.Πρ. : 26501 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 03/12/2021

ΑΔΑ: 6Ξ27ΩΨΑ-1ΞΑ
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΚΚΜΠΑΠ 

(αριθμ. 52/2021 αποφ.Διοικητικού Συμβουλίου)» έθεσε υπόψη των  μελών  

της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 52/2021 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΚΚΜΠΑΠ με την οποία αποφασίζεται η αναμόρφωση του  

Προϋπολογισμού  έτους 2021 ως εξής:  

 

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

α) Δημιουργούμε και ενισχύουμε με πιστώσεις τους παρακάτω κωδικούς 

δαπανών με συνολικό ποσό  7.600,00 €   

 Ενίσχυση του Κ.Α.Δ.   15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών 

σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)  με ποσό  800,00 €, 

 Ενίσχυση του Κ.Α.Δ.   15-6022.001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες  με ποσό  800,00 €, 

 Δημιουργία  του Κ.Α.Δ. 15-6142.004 με τίτλο Αμοιβή εταιρείας  για την  

στατική Φύλαξη της Πινακοθήκης    του ΚΚΜΠΑΠ   καθημερινά με ποσό 

6.000,00 ευρώ. 

 Μειώνουμε με πιστώσεις τους παρακάτω  κωδικούς δαπανών & με συνολικό 

ποσό  7.600,00 €  

 Μείωση του Κ.Α.Δ. 15-6054.001 με τίτλο  Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού ΕΦΚΑ  ΙΚΑ  με ποσό 7.600,00 ευρώ. 

 Από τις παραπάνω μεταβολές δεν γίνεται καμία μεταβολή στην  πίστωση  του 

Κ.Α.Δ.  9111 Αποθεματικό κεφάλαιο.  

 Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά από αυτή την αναμόρφωση ανέρχεται στο 

ποσό των 79,79 €  και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

οικονομικού έτους 2021  μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό 

των 4.249.018,80 €.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

       Αφού  έλαβε υπόψη διατάξει διατάξεις του Ν. 4555/2018,του Ν. 4623/19 τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας  και την εισήγηση 

της υπηρεσίας 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Την έγκριση της αριθμ. 52/2021 αποφ. Διοικητικού Συμβουλίου ΚΚΜΠΑΠ 

που αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 ως εξής: 

 Ενίσχυση του Κ.Α.Δ.   15-6011.001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Παιδικών 

σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)  με ποσό  800,00 €, 

 Ενίσχυση του Κ.Α.Δ.   15-6022.001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες  με ποσό  800,00 €, 

 Δημιουργία  του Κ.Α.Δ. 15-6142.004 με τίτλο Αμοιβή εταιρείας  για την  

στατική Φύλαξη της Πινακοθήκης    του ΚΚΜΠΑΠ   καθημερινά με ποσό 

6.000,00 ευρώ. 

 Μειώνουμε με πιστώσεις τους παρακάτω  κωδικούς δαπανών & με συνολικό 

ποσό  7.600,00 €  

 Μείωση του Κ.Α.Δ. 15-6054.001 με τίτλο  Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού ΕΦΚΑ  ΙΚΑ  με ποσό 7.600,00 ευρώ. 

 Από τις παραπάνω μεταβολές δεν γίνεται καμία μεταβολή στην  πίστωση  του 

Κ.Α.Δ.  9111 Αποθεματικό κεφάλαιο.  

 Το αποθεματικό κεφάλαιο μετά από αυτή την αναμόρφωση ανέρχεται στο 

ποσό των 79,79 €  και ο προϋπολογισμός του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 

οικονομικού έτους 2021  μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό 

των 4.249.018,80 €.  

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό:  478/2021             
            

                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            

                                                                               

                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
     Ακριβές Αντίγραφο 

      Άρτα αυθημερόν  

         Με εντολή 

     Ο αρμόδιος Υπάλληλος       

 

     Θόδωρος Ντέμσιας 
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