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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2014

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 73/2014                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. Μέλος)

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
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Με την υπ’ αριθμόν 83/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα
για το οικονομικού έτος 2014. 
Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την  προγραμματική
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών
στον  τομέα  των  τεχνικών  υπηρεσιών, συντάχθηκε  η  μελέτη  του  έργου  Κατασκευή  σταθμού
μεταφόρτωσης  απορριμμάτων  Δήμου  Ψαρών από  τον  υπάλληλο  του  Δήμου  Ψαρών,  κ.
Χατζηπαναγιώτη Παναγιώτη (Πολιτικός Μηχανικός) και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Χίου. Σύμφωνα με την μελέτη ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 369.750,22 €
(συμπ. Φ.Π.Α. 16%). 
Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η κατασκευή ενός σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
για τις  ανάγκες  του Δήμου Ψαρών.  Στον χώρο θα τοποθετηθούν τρεις  χοάνες για την φόρτωση των
απορριμμάτων  με  τις  οποίες  θα  φορτώνονται  τα  απορρίμματα  σε  κοντέινερ.  Ο χώρος  έχει  συνολική
έκταση 6,5 στρ. και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες κατασκευές και τον απαιτούμενο εξοπλισμό
για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του σταθμού. Η κατασκευή θα γίνει στην περιοχή Διασέλι, βόρεια
του οικισμού Ψαρών.

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη  σχεδίου  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  Εσόδων –
Εξόδων  οικονομικού  έτους  2014  για  την  εκτέλεση  του  έργου
«Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ψαρών».

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2)  Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).
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Η κατασκευή του έργου αυτού αποτελεί άμεση προτεραιότητα προκειμένου να λυθεί όσο το δυνατόν
συντομότερα το ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού μας. Επειδή το ανωτέρω
έργο δεν συμπεριλαμβάνεται  στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους  2014 προτείνουμε την τροποποίηση του
καθώς και την αντίστοιχη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Να σημειώσουμε
ότι το εν λόγω έργο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 του δήμου μας.
Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
«4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»
Με το άρθρο 161, παρ.1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  
«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».
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. 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  του  Β.Δ.  17-5/15-6-59,  η  μεταφορά  των  πιστώσεων,  γίνεται  μέσα  από  το
αποθεματικό. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η εισαγωγή του εν λόγω έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου
έτους 2014 και η δημιουργία νέου Κ.Α. Για το λόγο αυτό απαιτείται η μεταφορά ποσού ύψους 369.750,22
€ από του κάτωθι Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου στον νέο Κ.Α. 30-7326.021 με τίτλο
«Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ψαρών». Τα έργα αυτά δεν είναι δυνατόν
να εκτελεσθούν κατά το τρέχον έτος, αφού βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς και δεν υπάρχουν ακόμη
ώριμες μελέτες.
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1 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 
(80.116,86)/ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤ ΠΟΕ 
(29.883,14)

30-7323.009 Αποκατάστασ
η δρόμου προς 
μοναστήρι

110.000,00 -110.000,00 0,00

2 ΣΑΤΑ ΠΟΕ 
(141.004,50)

30-7331.019 Επισκευή - 
συντήρηση 
Γυμνασίου 
Λυκείου 
Ψαρών

150.000,00 -141.004,50. 8.995,50

3 ΤΑΚΤΙΚΑ 30-7323.003 Αγροτική 
οδοποιία 2014

150.000,00 -118.745,72 31.254,28

4 ΣΑΤΑ  ΠΟΕ
(221.121,36)/
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤ  ΠΟΕ
(29.883,14)/Τ
ΑΚΤΙΚΑ
(118.745,72)

30-7326.021 Κατασκευή 
σταθμού 
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων 
Δήμου Ψαρών

0,00 +369.750,22 369.750,22

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  28376/18.07.2012, σύμφωνα με το
οποίο 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
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προϋπολογισμού θα πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Προτείνεται η μεταφορά πίστωσης πίστωση ύψους 369.750,22 ευρώ από τους Κ.Α. 30-7323.009 με τίτλο
«Αποκατάσταση  δρόμου  προς  μοναστήρι»,  Κ.Α.  30-7331.019  με  τίτλο  «Επισκευή  -  συντήρηση
Γυμνασίου Λυκείου Ψαρών» και Κ.Α. 30-7323.003 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία 2014» στον νέο Κ.Α.
30-7326.021, η οποία θα διατεθεί για την εκτέλεση του έργου  «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων Δήμου Ψαρών».

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.
 Την υπ’ αριθ. 1/2014 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία 
 Το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06 
 Την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005
 Το γεγονός ότι η κατασκευή του εν λόγου έργου αποτελεί άμεση προτεραιότητα προκειμένου να

λυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα το ακανθώδες θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του
νησιού μας

 Το Τεχνικό  Πρόγραμμα  του  Δήμου το  οποίο  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  208  του  ν.
3463/06, και εγκρίθηκε με την αριθ. 83/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 Την  υπ΄αρ.  85/2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών  με  θέμα: «Έγκριση
προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Ψαρών και  του Δήμου Χίου για τη διοικητική
υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών»

 Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για τη διοικητική
υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών

 Το άρθρο 161, παρ.1  του Ν. 3463/06
 Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
 Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
 Την  αδυναμία  εκτέλεσης  των  έργων  «Αποκατάσταση  δρόμου  προς  μοναστήρι»,  «Επισκευή  -

συντήρηση Γυμνασίου Λυκείου Ψαρών» και  «Αγροτική οδοποιία 2014» 
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.  107/2013

Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  ελέγχθηκε  η  νομιμότητα  με  την  υπ΄αρ.  πρωτ.
76211/2577/30-12-2013  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αιγαίου

 Τις  ανάγκες  που οδηγούν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  στην τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Ψαρών, ως εξής:

Μεταφορά  πίστωσης  ποσού  ύψους  369.750,22 ευρώ  από  τους  Κ.Α.  30-7323.009  με  τίτλο
«Αποκατάσταση  δρόμου  προς  μοναστήρι»,  Κ.Α.  30-7331.019  με  τίτλο  «Επισκευή  -  συντήρηση
Γυμνασίου  Λυκείου  Ψαρών»  και  Κ.Α.  30-7323.003  με  τίτλο  «Αγροτική  οδοποιία  2014»,  όπως  στο
εισηγητικό τμήμα της παρούσης, στον νέο Κ.Α. 30-7326.021, η οποία θα διατεθεί για την εκτέλεση του
έργου  «Κατασκευή  σταθμού  μεταφόρτωσης  απορριμμάτων  Δήμου  Ψαρών».  Η  μεταφορά  της
πίστωσης θα γίνει μέσω του Αποθεματικού.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 24.430,85
 ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00

 ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00

 ΕΞΟΔΑ (+) : 369.750,22

 ΕΞΟΔΑ (-) : -369.750,22

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : 0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 24.430,85

Μειοψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Φρατζέσκου Αθηνά που δήλωσε «όχι δεν ψηφίζω».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  73/2014
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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