
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  20/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 121/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  2η του  μήνα  Νοεμβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Παρασκευή και  ώρα  17:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό  πρωτ.  1349/26-10-2018  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Κούτικα Αγγελική
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
Το κατεπείγον του  εκτός ημερησίας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να
γίνει αναπλήρωση της κενής θέσης (λόγω παραίτησης) τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής να γίνει η πλήρωση της κενής θέσης
Αντιπροέδρου με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποδέχεται την πρόταση της
προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1.  Διαρκούντος  του  οικονομικού  έτους  απαγορεύεται  μεταφορά  πιστώσεως  από  κεφαλαίου  εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών
το  άρθρον  161  του  δημοτικού  και  κοινοτικού  κώδικος,  επιτρέπεται  η  μεταφορά  πιστώσεως  ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης
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εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και
επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται
δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.Δ.  3777/1957.  Αι  αποφάσεις  δέον  να  κατονομάζουν  τα  κεφάλαια  και  άρθρα,  προς  αύξησιν  των
πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και
άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν
τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον
υπό  τον  τίτλον  «Ποσόν  διαθέσιμον  προς  αναπλήρωσιν  των  πιστώσεων,  αίτινες  ήθελον  ευρεθή  εν
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως
των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων
των  πιστώσεων,  η  μεταφορά  τούτων  ενεργείται  μέσω  του  εν  τη  παραγράφω  4  του  παρόντος
προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που
αφορούν αναμορφώσεις  των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.,  συνοδευόμενες  από τις  εισηγήσεις  των
αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή,
ορίζεται  σε  δέκα  ημέρες.  Τα  αρμόδια  όργανα  που  ενεργούν  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  του
πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παραγράφου  υπέχουν,  ανεξάρτητα  από  τυχόν  ποινική  ευθύνη,
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής
του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία.  (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).  Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους
ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η
εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 
Από  το  παραπάνω  έγγραφο  συνάγεται  ότι  εκτός  από  την  εισήγηση  των  αρμόδιων  υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για
τον προϋπολογισμό. 
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν
τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται  εκ νέου
γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Υπενθυμίζεται  ότι  η  εκτελεστική  επιτροπή,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της  που αφορούν την
προετοιμασία  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού,  καταθέτει  το  προσχέδιο  αυτού  στην  οικονομική
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.
Εάν το  προσχέδιο  δεν  καταρτιστεί  ή  δεν υποβληθεί  εμπρόθεσμα στην οικονομική  επιτροπή,  τότε
καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς,  σύμφωνα  με  το  έγγραφο του  ΥΠ.ΕΣ.  28376/18.07.2012,  εκτός  των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
με  το  ν.  4172/2013,  οι  υπόλοιπες  ενέργειες  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού,  ακολουθούν  την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 
Με με τις υπ’ αρ. 105/2017 (ΑΔΑ: 7Θ6ΤΩΗΧ-555) & 10/2018 (ΑΔΑ: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7) αποφάσεις
του  Δημοτικού  Συμβουλίου ψηφίστηκε  ο  προϋπολογισμός  έτους  2018  του  Δήμου  Ψαρών  και
εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αρ.  πρωτ.  6281/31-1-2018  (ΑΔΑ:  ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ)  απόφαση  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου.  Επίσης  με  την  υπ΄αρ.  80/2017  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το έτος 2018. 
Επίσης σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ε)  Αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  όλων  των  εγγεγραμμένων  στον
προϋπολογισμό  πιστώσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  πιστώσεων  που  εγγράφονται  σε  αυτόν  με
αναμόρφωση,  με  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης.  Για  την  άσκηση  της
αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται  προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι
απαραίτητη,  προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.  Στην τελευταία
αυτή  περίπτωση,  πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου,  προηγείται  σχετική  απόφαση  του
δημοτικού  συμβουλίου.  Εξειδικευμένη  θεωρείται  η  πίστωση,  όταν  κατονομάζεται  ρητά  η
συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται  και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του
άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό
συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής
ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Επειδή, έχουν προκύψει έσοδα καθώς και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  του  τρέχοντος  έτους  παρίσταται  ανάγκη  εισαγωγής  εσόδων  με
αναμόρφωση καθώς και δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών. Επίσης έχει προκύψει η
ανάγκη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος λόγω επανεκτίμησης και  επικαιροποίησης του
αντικειμένου  της  με  α/α  4  μελέτης  με  τίτλο  «Μελέτη  πυρασφάλειας  δημοτικών  κτιρίων»  του
εγκεκριμένου  Τεχνικού  Προγράμματος.  Προκειμένου  να  γίνουν  αυτά  πρέπει  να  προηγηθεί  η
μεταφορά πιστώσεων,  από συγκεκριμένους  Κ.Α.  του προϋπολογισμού  του τρέχοντος  έτους  στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και
στη  συνέχεια  μεταφορά  από  το  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  δημοτικού  προϋπολογισμού  για  τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται προς
την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 και αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
Ψαρών.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συνέταξε το σχέδιο αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018 το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 72/2018 απόφασή της.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 την ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018"
 τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ψαρών,  έτους  2018,  ο  οποίος  ψηφίστηκε  με  τις  υπ’  αρ.

105/2017 (ΑΔΑ: 7Θ6ΤΩΗΧ-555) & 10/2018 (ΑΔΑ: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7) αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου

 το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το έτος 2018, το οποίο εγκρίθηκε και ψηφίστηκε με την
υπ’ αρ. 80/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 την ανάγκη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
 την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως προστέθηκε με το

άρθρο 77 του ν. 4316/2014 με την οποία καταργείται το άρθρο 161 παρ. 1 του ν. 3463/2006 το
οποίο  όριζε  «Πίστωση,  που  έχει  εγγραφεί  στον  προϋπολογισμό  για  την  εκτέλεση  ορισμένου
έργου, επιτρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί
μόνον  για  την  εκτέλεση  άλλου  έργου.  Για  τη  διάθεση  αυτή  απαιτείται  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού»

 τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
 την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 την  αριθ.  59/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  κατάρτιση  σχεδίου

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  αναμόρφωση  -  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  και  αντίστοιχα  του  τεχνικού
προγράμματος του Δήμου Ψαρών, οικον. έτους 2018, ως εξής:

1. Ως προς το σκέλος των εσόδων: 
 την  αναμόρφωση του  προϋπολογισμού  για  την  ενίσχυση  των  κάτωθι  ΚΑ  του  σκέλους  των

εσόδων,  με  το  ποσό  των  1.228,95  ευρώ,  διότι  ακολουθώντας  τις  οδηγίες  της  υπ΄  αρ.  οικ.
25595/26.07.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού έτους 2018 δεν είχε προβλεφθεί και πρέπει να εισαχθεί με αναμόρφωση. Το
ποσό αυτό μεταφέρεται στον Κ.Α.-9111. (αποθεματικό).
Α/
Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1 0111.
Μισθώματα από αστικά ακίνητα 
(άρθρο 192 ΚΔΚ) 15.040,22 +1.149,17 16.189,39

2 1511.

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 807,15 +60,50 1.152,70

3 4131.006 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 1.500,00 +19,28 1.519,28
ΣΥΝΟΛΟ 1.228,95

 την αναμόρφωση του προϋπολογισμού αναφορικά με τη διόρθωση και  ορθή απεικόνιση του
κάτωθι εσόδου ως εξής:
Α/
Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1 1216.001

Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα Ειδικού 
Σκοπού για το Βόρειο.Αιγαίο 2017-
2020 του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (ΠΔΕ εθνικοί πόροι
-ΣΑΕ 388)- Αποκατάσταση δρόμου
προς μοναστήρι και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου νότια του 
μοναστηριού Δήμου Ψαρών 659.700,74 -659.700,74 0,00

2 1322.002

Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα Ειδικού 
Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-
2020 του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΠΔΕ εθνικοί πόροι -ΣΑΕ 
388)- Αποκατάσταση δρόμου προς 
μοναστήρι και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου νότια του 
μοναστηριού Δήμου Ψαρών 0,00 +659.700,74 659.700,74

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

2. Ως προς το σκέλος των εξόδων:
 την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και μεταφορά πίστωσης ποσού 32.800,00 από τον Κ.Α.

-9111.  (αποθεματικό) του  προϋπολογισμού για  την  ενίσχυση  των  κάτωθι  υφιστάμενων
Κ.Α.Ε..

Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΟ

ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ

ΜΕΤΑΒ. €
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1 10-6471.
Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 20.000,00 +8.000,00 28.000,00

2
30-
6142.002

Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ψαρών 
ωρίμανσης και ένταξης έργων στα 
νέα χρηματοδοτικά προγράμματα 24.180,00 +24.800,00 48.980,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.800,00
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Αντίστοιχα  οι  δαπάνες  που κρίνονται  απαραίτητο στην  παρούσα φάση να  τροποποιηθούν  με
αρνητική αναμόρφωση, είναι οι κάτωθι και διαμορφώνονται ως εξής:

Α/
Α

Κ.Α. Περιγραφή
Εγκριθέντα από
Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποσό
Αναμόρφωσης

Ποσό μετά την
Αναμόρφωση

1
30-
6262.003

Καθαρισμός χειμάρρων και αγωγών ομβρίων 
Δήμου Ψαρών

44.304,00 -20.000,00 24.304,00

2
30-
6262.099

Επισκευή συντήρηση λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων

28.940,42 -11.571,05 17.369,37

ΣΥΝΟΛΟ -31.571,05

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να εγγραφούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την
5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, το οποίο εγκρίθηκε με την με την υπ’ αρ.
80/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 21/2018, 82/2018,
98/2018 & 103/2018 αποφάσεις (1η, 2η, 3η & 4η τροποποίηση αντίστοιχα). Η παρακάτω τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 προκειμένου να εγγραφούν οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό πιστώσεις, κρίνεται αναγκαία
λόγω επανεκτίμησης και επικαιροποίησης του αντικειμένου της με α/α 4 μελέτης με τίτλο «Μελέτη
πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων» του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος.

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Μέσω Αποθεματικού)
Α/Α

Τεχν.
Προγρ

Κ.Α. Τίτλος Έργου/Μελέτης
Εγκριθέντα

από Α.Δ.
ΑΙΓΑΙΟΥ

Ποσό Αναμόρφ
Ποσό μετά

την
Αναμόρφ

Πηγή Χρημ/σης

4
μελέτες

30-
7413.002

Μελέτη πυρασφάλειας 
δημοτικών κτιρίων 7.000,00 10.783,94 17.783,94 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΑΡ. 27 ΠΟΕ

9
μελέτες

30-
7413.005

Κύρωση δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων 
τμήματος οικισμού Ψαρών

15.000,00 -10.783,94 4.216,06 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΑΡ. 27 ΠΟΕ

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.026,23
 ΕΣΟΔΑ (+) : 660.929,69
 ΕΣΟΔΑ (-) : -659.700,74
 ΕΞΟΔΑ (+) : 43.583,94
 ΕΞΟΔΑ (-) : -42.354,99
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : 0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.026,23

Β) Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 ως ανωτέρω.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών έτους 2018, όπως
τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  121/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ψαρών Οικονομικού Έτους 2018

Συνεχιζόμενες μελέτες

Α/Α Τίτλος μελέτης Πηγή χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

1

Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης και 
εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων 
Δήμου Ψαρών

ΤΑΚΤΙΚΑ 21.683,52 21.683,52 21.683,52

30-7412.005
(18.061,82) &

30-8123.
(3.621,70)

2

Μελέτη επισκευής, 
αποκατάστασης και αλλαγής
χρήσης του κτιρίου «Κονάκι»
στα Ψαρά

ΤΑΚΤΙΚΑ 16.244,00 16.244,00 16.244,00 30-7411.001 

3
Ολοκληρωμένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων Δήμου 
Ψαρών

ΤΑΚΤΙΚΑ 28.520,00 28.520,00 28.520,00 30-7412.010

Σύνολο 66.447,52 66.447,52  

       

Συνεχιζόμενα Έργα

Α/Α Τίτλος έργου
Πηγή

χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

1
Αποκατάσταση βατότητας 
δρόμου προς Φανάρι

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 29.722,16 29.722,16 29.722,16 64-7333.001
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Α/Α Τίτλος μελέτης
Πηγή

χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

Έργα

1

Αποκατάσταση βατότητας 
δρόμου προς Φανάρι 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΝΕΟΣ Α/Α 
1

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 64-7333.001

2

Αποκατάσταση δρόμου προς 
μοναστήρι και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου νότια 
του μοναστηριού ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΙΤΛΟΥ - ΝΕΟΣ Α/Α 1

TAKTIKA 0,00 0,00 700.000,00 30-7323.009

1
ΝΈΟ

Αποκατάσταση δρόμου προς 
μοναστήρι και διαμόρφωση 
περιβάλλοντα χώρου νότια 
του μοναστηριού Δήμου 
Ψαρών

ΤΑΚΤΙΚΑ 39.469,28

699.170,02 699.170,02 64-7333.002

Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα
Ειδικού Σκοπού για το 
Βόρειο Αιγαίο 2017-2020
του Υπουργείου 
Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΠΔΕ εθνικοί 
πόροι -ΣΑΕ 388)

659.700,74
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Α/Α Τίτλος μελέτης
Πηγή

χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ΝΕΟ

Διαμόρφωση χώρου 
προσωρινής αποθήκευσης 
στερεών μη επικινδύνων 
αποβλήτων στη θέση Καστρί

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 24.800,00 24.800,00 24.800,00 30-7336.006

3 ΝΕΟ
Έργα υποδομής διαχείρισης 
ακαθάρτων, ομβρίων και 
ύδρευσης Ψαρών

Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο
2014-2020» ΟΧΕ 

1.500.000,00    

3α
Έργα υποδομής διαχείρισης 
ακαθάρτων, ομβρίων και 
ύδρευσης Ψαρών

1.000.000,00 1.000.000,00 4.102.564,10 63-7312.001

3β
Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων Δήμου Ψαρών

445.000,00 445.000,00 1.068.376,07 63-7312.002

3γ Έργα Αρχαιολογίας 50.000,00 50.000,00 259.750,61 63-7312.003
3δ Δίκτυα ΟΚΩ ΔΕΗ 5.000,00 5.000,00 24.072,07 63-7312.004
4

ΝΈΟ
Επέκταση Δημοτικού 
Φωτισμού

TAKTIKA 14.417,72 14.417,72 14.417,72 30-7325.002

5
Εσωτερική οδοποιία Δήμου 
Ψαρών 2018

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 175.000,00 175.000,00 175.000,00 30-7323.044

6
Επισκευή αντλιοστασίων 
Δήμου Ψαρών

TAKTIKA 7.442,34 7.442,34 7.442,34 25-7336.003

7
Αγροτική οδοποιία Δήμου 
Ψαρών 2018

ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡ ΠΟΕ 53.350,34

70.200,00 70.200,00 30-7323.002 ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡ 2018 14.600,00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤ 
ΠΟΕ

2.249,66
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Α/Α Τίτλος μελέτης
Πηγή

χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

8
Εξωραϊσμός δημοτικού 
νεκροταφείου

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 23.000,00 23.000,00 23.000,00 30-7336.002

9
Διαμόρφωση - βελτίωση 
περιβάλλοντα χώρου 
αποθηκών

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 30-7336.004

10

Αποκατάσταση ζημιών 
πλατειών, κοινοχρήστων 
χώρων και δημοτικής 
οδοποιίας

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 20.277,84
25.000,00 25.000,00 30-7333.001

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 4.722,16

11
Επισκευή - συντήρηση 
δημοτικών κτιρίων

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 70.000,00 70.000,00 70.000,00 30-7331.001

12
Ηλεκτροφωτισμός οικισμού 
Δήμου Ψαρών

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 70.200,00 70.200,00 70.200,00 30-7325.001

13
Αποκατάσταση ανεμόμυλου 
Δήμου Ψαρών

TAKTIKA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 30-7331.002

14
Ανάπλαση - εξωραϊσμός 
κήπου Κανάρη και 
περιβάλλοντα χώρου

TAKTIKA 240.000,00 240.000,00 250.000,00 30-7322.001

15
Ανάπλαση - εξωραϊσμός 
κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Ψαρών 

ΣΑΤΑ ΠΟΕ 38.846,29 38.846,29 300.000,00 30-7326.003

Σύνολο 3.158.076,37 7.383.992,93  
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Μελέτες

Α/Α Τίτλος μελέτης Πηγή χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 ΝΕΟ

Υδρολογική μελέτη στo 
πλαίσιο της οριοθέτησης για 
τις ενοποιημένες ανάγκες 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
του Δήμου Ψαρών

TAKTIKA 8.095,96 8.095,96 8.095,96 25-7412.001

2 ΝΕΟ

Μελέτη αναβάθμισης 
υφιστάμενων δεξαμενών 
ύδρευσης - εγκατάστασης 
συστήματος τηλεμετρίας - 
ενεργειακής αναβάθμισης 
υδρευτικού συστήματος

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

24.800,00 24.800,00 24.800,00 30-7412.006

3 ΝΕΟ
Αποκατάσταση ανεμόμυλου 
Δήμου Ψαρών

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

15.200,00 15.200,00 15.200,00 30-7411.004

4
Μελέτη πυρασφάλειας 
δημοτικών κτιρίων

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

17.783,94 17.783,94 17.783,94 30-7413.002

5
Μελέτη ανάδειξης "Μαύρης 
Ράχης" και ιστορικών 
τοποθεσιών Δήμου Ψαρών

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

25.000,00 25.000,00 25.000,00 30-7412.004

6
Μελέτη για την κατασκευή 
και αξιοποίηση παλαιού 
ξενοδοχείου Ε.Ο.Τ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

0,00 0,00 0,00 30-7411.002
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Α/Α Τίτλος μελέτης Πηγή χρηματοδότησης
Πίστωση ανά πηγή

χρημ/σης
Πίστωση για

2018
Ενδεικτικός
προϋπ/σμός

Κ.Α.
ΔΑΠΑΝΗΣ

7
Μελέτη κατασκευής κλειστής
αίθουσας αθλητικών 
δραστηριοτήτων

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30-7411.007

8
Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών και 
σχολικών κτιρίων

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΠΟΕ 2.000,00

10.000,00 10.000,00 30-7411.008ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΑ 
2018 2.000,00
ΣΑΤΑ 2018 6.000,00

9
Κύρωση δικτύου 
κοινόχρηστων χώρων 
τμήματος οικισμού Ψαρών

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

4.216,06 4.216,06 15.000,00 30-7413.005

10

Ηλεκτρολογική και 
Τεχνοοικονομική Μελέτη 
Οδοφωτισμού του Δήμου 
Ψαρών

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΡ. 27 
ΠΟΕ

7.000,00 7.000,00 7.000,00 30-7412.003 

Σύνολο 142.095,96 152.879,90  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

Συνεχιζόμενες μελέτες 66.447,52

Συνεχιζόμενα Έργα 29.722,16

Νέα έργα 3.158.076,37

Μελέτες 142.095,96

ΣΥΝΟΛΟ 3.396.342,01
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