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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   
                                                      Από το Πρακτικό της με αριθμ. 6/2017
                              συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Ψαρών

ΘΕΜΑ  : Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης  για  την
καταβολή  εξόδων κίνησης  και  ημερήσιας  αποζημίωσης  στα
μέλη των επιτροπών παραλαβής των έργων:
 «Επισκευή- συντήρηση δημοτικού κτιρίου Σπιτάλια»&
«Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ψαρών»

Αρ. Απόφασης: 49/2017
Στα Ψαρά σήμερα την 3η του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 499/28-4-2017 έγγραφη πρόσκληση
του  Προέδρου  της,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύτηκε  νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 67 παρ. 4 και 75  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Βασιλική Ευαγγελία                                            1.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                      
2.Βρατσάνος Κωνσταντίνος                                   (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

 νόμιμα)3.Κούτικα Αγγελική                                               
4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                     
5.Παπαμιχάλης Ιωάννης                                         
6.Χαχούλης Φώτης                                                 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες
στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί,
αν  δεν  διατεθούν  (ψηφιστούν)  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  τις
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση
οποιουδήποτε  οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9
παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και  τη  διάθεση (ψήφιση)  των πιστώσεων του προϋπολογισμού  (εκτός  από
εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  άρθρου  158  παρ.  3  & 4  του  Ν.  3463/06,
διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).

Στο άρθρο 61 του ν.4257/2014 (Α΄93), με το οποίο αναδιατυπώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 16 του
π.δ. 171/1987 (Α΄84), ορίζεται ότι: «1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν.3669/2008
(Α΄116),  επιτροπές  παραλαβής  των  έργων  ορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού
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προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της
τελικής  επιμετρήσεως  στην  Προϊσταμένη  Αρχή  και  ζητήσει  την  παραλαβή  του.  (…)  3.  Για  τη
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης
από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί
υπάλληλοι  του φορέα κατασκευής  του έργου δεν  είναι  διπλάσιοι  από αυτούς  που ορίζονται  στην
παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση,
τότε είναι  δυνατή η συμμετοχή και  τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού,  άλλου
Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος
στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των
φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα
κατασκευής του έργου (…).  5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της
επιτροπής  παραλαβής  καταβάλλονται  με  μέριμνα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις».
Συνεπώς οι σχετικές  δαπάνες μετακίνησης, όταν οι εν λόγω τεχνικοί  υπάλληλοι μετακινούνται  ως
μέλη Επιτροπών Παραλαβής ενός έργου, βαρύνουν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του
ν.4257/2014, τον προϋπολογισμό του Δήμου που είναι η Αναθέτουσα Αρχή του έργου αυτού.
Με τις  υπ’  αρ.  7/2017 & 29/2017  αποφάσεις  του  δημοτικού  μας  συμβουλίου  συγκροτήθηκαν  οι
επιτροπές παραλαβής των έργων «Επισκευή- συντήρηση δημοτικού κτιρίου Σπιτάλια» & «Επισκευή -
συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Ψαρών»  αντίστοιχα.  Στις  επιτροπές  αυτές  σύμφωνα  με  τα
ανωτέρω συμμετέχουν τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου Χίου, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και
διαμονής  βαρύνουν  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  61  του  ν.4257/2014,  τον
προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή των έργων αυτών. 

Βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4336/2015 από 1/1/2016 ορίζονται τα κατωτέρω:
1) Δαπάνες μετακίνησης είναι τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για:
α) Τα έξοδα κίνησης (αντίτιμο εισιτηρίων)
β) Τα έξοδα διανυκτέρευσης (το αναγνωριζόμενο ποσό)
γ) Την ημερήσια αποζημίωση (χρηματικό ποσό για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής) 
2) Στις εκτός έδρας ημέρες περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την
ημέρα λήξης εργασιών.
3) Οι  αποφάσεις  μετακίνησης  εκδίδονται  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  η  σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις
του Δημόσιου λογιστικού.

Για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης  των μελών της επιτροπής παραλαβής των ανωτέρω
έργων σας παραθέτουμε τα παρακάτω:
 Διανυκτέρευση: Πραγματοποίηση μίας (1) διανυκτέρευσης, δικαιούται έως 60,00 € ημερησίως ανά

διανυκτέρευση. Το κόστος διαμονής υπολογίζεται σε 1 Χ 60,00 €= 60,00€.
 Ημερήσια αποζημίωση: Δικαιούται 40,00 € την ημέρα (περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής

εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών), δηλαδή 40,00 € Χ 2 = 80,00€.
 Δαπάνες εισιτηρίων πλοίου (μετάβαση και επιστροφή): 10,00 € + 10,00 €= 20,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ έκαστου μέλους επιτροπής: 160,00€

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την καταβολή εξόδων κίνησης
και  ημερήσιας  αποζημίωσης  στα  μέλη  των  επιτροπών  παραλαβής  των  έργων  «Επισκευή-
συντήρηση δημοτικού  κτιρίου  Σπιτάλια»  & «Επισκευή  -  συντήρηση σχολικών  κτιρίων  Δήμου
Ψαρών», συνολικού ποσού 640,00 € (4 Χ 160,00). Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. έτους
2017, που ψηφίστηκε με την 115/2016 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-
9ΞΑ),  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.πρωτ.  5490/1-2-2017  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αιγαίου  και  δημοσιεύθηκε  νομίμως  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ΑΔΑ:  ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7),
προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις για τον σκοπό αυτό. 
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Δεδομένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
2β του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας ως αρμόδιος διατάκτης, προτείνουμε
την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 30-6422.
με  τίτλο  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  μετακινούμενων  υπαλλήλων»  του  προϋπολογισμού
οικον. έτους 2017.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:

 το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
 το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
 τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 
 τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014
 το άρθρο 61 του ν.4257/2014 (Α΄93)
 τις υπ’ αρ. 7/2017 & 29/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών
 τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 
 τον  προϋπολογισμό  του  δήμου  έτους  2017,  οποίος  ψηφίστηκε  με  την  υπ’  αρ.  115/2016

απόφαση του Δ. Σ. (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ), εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.πρωτ. 5490/1-2-2017
απόφαση της  Α.Δ.Αιγαίου  και  δημοσιεύθηκε  νομίμως  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:
ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7)

 το σχετικό αίτημα δαπάνης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 129 Αίτημα Δαπάνης.
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού 640,00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6422.

του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  μετακινούμενων
υπαλλήλων»  του  προϋπολογισμού  οικον.  έτους  2017  για  την  καταβολή  εξόδων  κίνησης  και
ημερήσιας  αποζημίωσης  στα  μέλη  των  επιτροπών  παραλαβής  των  έργων  «Επισκευή-
συντήρηση δημοτικού κτιρίου Σπιτάλια» & «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου
Ψαρών» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

3. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66-68 του Ν.
4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

4. Εξουσιοδοτεί το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαμιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της
σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

5.

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2017

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη

Υπογραφές
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