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Σήμερα την  3η Σεπτεμβρίου  του έτους  2020 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου, ύστερα από 

την  με  αριθμό  πρωτ.  13713  /  28-08-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της, 

Δημάρχου Μαλεβιζίου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου 

και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά 

(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7), εφόσον ήταν 

παρόντες : 

1. Μποκέας Μενέλαος                                Πρόεδρος                    Οικονομικής  Επιτροπής 

2. Φασουλάκης  Γρηγόριος                         Αντιπρόεδρος                       «                  « 

3. Αλμπαντάκης Μιχαήλ                                  Μέλος                               «                  «  

4. Πετούσης Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ         Μέλος                               «                  «    

5. Ρεράκης Γεώργιος                                       Μέλος                               «                  «   

6. Κύρκος Αθανάσιος                                       Μέλος                               «                  «   

7. Βαλτζάκης Γεώργιος                                    Μέλος                               «                  «   

ΑΠΟΝΤΕΣ   
ΟΥΔΕΙΣ  

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  παραβρέθηκε  ο  τακτικός   υπάλληλος  του  Δήμου 

Μπορμπαντωνάκης Προκόπης και στον οποίο του ανατέθηκε η τήρηση των πρακτικών.

ΑΔΑ: 65Δ3ΩΛΣ-Λ7Τ



Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε τη αρχή της συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ    1  ο  : Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 
(Δωδέκατη).
Ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα εξής:

Στην αρμοδιότητα τους λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού,  για  την  εγγραφή  νέων  εσόδων  και  χορηγίας  αναπληρωματικών  και 

εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β΄ Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’).

Ο  Προϋπολογισμός  και  το  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης  (Ο.Π.Δ.)  του  Δήμου 

Μαλεβιζίου έτους 2020 συντάχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 16/2020 (ΑΔΑ: 

ΩΤ1ΛΩΛΣ-ΨΨ9)  απόφαση,  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  πρωτ.  846/07-02-2020 

απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  (ΑΔΑ:6ΛΡ2ΟΡ1Θ-

ΖΦΟ).

Επειδή έχουν προκύψει εγκρίσεις για την χρηματοδότηση δράσεων, καθώς και δαπάνες 

που  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν,  πιστώσεις  που  κρίνονται  ανεπαρκείς  ή  δεν  είχαν 

προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Μαλεβιζίου  2020,  είναι  απαραίτητο  να 

προβούμε στην τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, για την 

κάλυψη των αναγκών αυτών. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει το σχέδιο της 

12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, σύμφωνα και με την 

υπ’  αριθμό  Πρωτ.  13723/2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  Τμήμα 

λογιστηρίου και Προϋπολογισμού, και να το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση,  ύστερα  από  διαλογική 

συζήτηση.              

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(5 ΥΠΕΡ  –  2 ΚΑΤΑ)

(Κατά ψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Κύρκος Αθανάσιος και Βαλτζάκης Γεώργιος 

λέγοντας ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο της αναμόρφωσης  θα καταψηφίσουν το θέμα γιατί 

θεωρούν  ότι  προϋπολογισμός  του  Δήμου  δεν  είναι  πλέων  επί  της  ουσίας  ρεαλιστικός  και 

ισοσκελισμένος και επίσης δεν έχει έρθει προς έγκριση η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 
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Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 και η Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα «στοχοθεσίας» 

του Δήμου έτους 2020)

Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του 

Δήμου  οικ. έτους 2020 ως κατωτέρω:

Α) Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εγγραφή νέων επιχορηγούμενων δράσεων.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

Επιχορήγηση 
ΟΤΑ της χώρας 

για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 
προς τρίτους

190.000,00 1215.0001 91111

Η με αρ. πρωτ. 
51728/17-8-20 

απόφαση Υπουργείου 
Εσωτερικών ΑΔΑ: 

9Ξ9Ρ46ΜΤΛ6-1ΥΜ

2

Αποκατάσταση 
δημοτικής οδού 

στην Τ.Κ. 
Κορφών Δ. 
Μαλεβιζίου

- 39.572,13 1322.0045 64.7333.0012

Η με αρ. πρωτ. 
153983/20-7-20 

απόφαση 
Περιφερειάρχη ΑΔΑ: 

6Ζ6Γ7ΛΚ-ΛΞΖ

–Μείωση πίστωσης

3

Προσβασιμότητα 
ΑΜΕΑ για το 

Δημοτικό Σχολείο 
Μαράθου & το 

Δημοτικό Σχολείο 
Ροδιάς

66.000,00 1321.0035 60.7321.0009

Η με αρ. πρωτ. 
187983/28-8-20 απ. 

Περιφερειάρχη Κρήτης 
ΑΔΑ: ΨΗΡΜ7ΛΚ-75Δ

Η επιχορήγηση των 190.000,00 € μεταφέρεται στο Αποθεματικό Κεφάλαιο, δεδομένου ότι 

η  σχετική  ενταλματοποίηση  θα  γίνει  σε  ήδη  εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό 

τρέχοντος έτους δαπάνες.  

Β) Την μεταφορά πιστώσεων από κ.α. σε κ.α

A/A Τίτλος Προϋπολογισμού κ.α. Ενίσχυση Μείωση σημείωση

1 Leasing μεταφορικών μέσων 10.6244.0001 4.860,32

2

Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού και ειδών 

καθαριότητας για την 
αποφυγή της διάδοσης του 

70.6631.0001 415,22
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κορονοϊού COVID-19

3

Αποδοχές Ειδικών 
Συμβούλων - Επιστημονικών 

Συνεργατών
00.6031.0002 1.500,00

4

Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού για την προστασία της 
υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων και την 
αποτροπή της περαιτέρω 
διάδοσης του κορονοϊού 

COVID-19

70.6631.0002 6.394,71

Αποθεματικό 380,83 0,00

Σύνολο 6.775,54 6.775,54

Το αποθεματικό αυξάνεται κατά 190.380,83€ και διαμορφώνεται σε  197.754,72 €, κάτω 

από το όριο του 5%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  237 / 2020
Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                                              

        Ο Δήμαρχος 

  

                                                                                                               Μενέλαος Μποκέας
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