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ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  09/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 136/18-
2-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  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) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

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 εισηγούμενη
το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών
την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.
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 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». 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 7ΑΡ5ΩΗΧ-5ΡΤ



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 την υπ΄ αρ. 93/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους
2016  του  Δήμου  Ψαρών  και  εγκρίθηκε  με  την  με  αρ.  πρωτ.  6791/1-2-2016  απόφαση  του  Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου.  Επίσης  με  την  υπ΄αρ.  83/2015  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το έτος 2016.
Μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2015 προέκυψαν διαφορές ανάμεσα στις εκτιμώμενες
πληρωμές  /  εισπράξεις  και  τις  τελικώς  πραγματοποιηθείσες  για  το  διάστημα  από  1/10/2015  έως
31/12/2015.  Επίσης,  έχουν  προκύψει  επείγουσες  ανάγκες  οι  οποίες  δεν  είχαν  προβλεφθεί  στον
προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για
την  κάλυψη  των  αναγκών  αυτών.  Προκειμένου  να  γίνει  αυτό  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/ ενίσχυση
των 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 2016. 
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε το σχέδιο  αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016  το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασή της.
Κατόπιν  των  ανωτέρω  πρέπει  να  προβούμε  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου
Ψαρών για το έτος 2016.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 
 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.  93/2015

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
 την αριθ. 3/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

του προϋπολογισμού 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό  Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016 ως εξής:

1) Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος  οικ.  Έτους  2016 και  τις  απαιτούμενες  γι’  αυτό
τροποποιήσεις του προϋπολογισμού.
Α) Ενίσχυση / Μείωση των παρακάτω κωδικών έργων Τεχνικού Προγράμματος του σκέλους των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Ψαρών για τους παρακάτω λόγους:

Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

Συνεχιζόμενα έργα

1.

ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛ.
ΚΤΙΡΙΑ

ΠΟΕ
(10.995,50)

/ ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛ.
ΚΤΙΡΙΑ

2016(2.000,
00)/ ΣΑΤΑ
ΠΟΕ(142.3

96,89)/
ΕΠΕΝΔΥΣ
ΕΙΣ ΑΡ. 27
ΠΟΕ(5.833,

85)

30-
7331.022

α/α 1: Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Δήμου 
Ψαρών Λόγω 
διόρθωσης εγγραφής 
στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα

155.392,39 +5.833,85 161.226,24

2.

Τακτικά

30-
7331.021

α/α 2: Επισκευή - 
συντήρηση 
δημοτικού κτιρίου 
Σπιτάλια Εξόφληση 
του έργου 31/12/2015 

28.979,46 -28.979,46 0,00

Έργα (νέα)

1.

Τακτικά
30-

7331.002

α/α 
14:Αποκατάσταση 
ανεμόμυλων Δήμου 
Ψαρών

200.000,00 -95.000,00 105.000,00
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Συνεχιζόμενες μελέτες

1.

Τακτικά

30-
7412.005

α/α 1:Κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης 
και εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου 
Ψαρών Μείωση κατά 
το ποσό εξόφλησης 
λογαριασμών 
31/12/2015

71.695,53 -50.186,88 21.508,65

2.

Έκτακτα
ειδικευμ.

64-
7341.001

α/α 3:Μελέτη 
υδρευτικού δικτύου 
οικισμού Ψαρών 
Μείωση κατά το ποσό 
εξόφλησης 
λογαριασμών 
31/12/2015

24.313,00 -24.313,00 0,00

3.

Τακτικά

30-
7413.001

α/α 4:Μελέτη 
κυκλοφοριακής 
οργάνωσης και 
στάθμευσης του 
οικισμού Ψαρών  
Μείωση κατά το ποσό 
εξόφλησης 
λογαριασμών 
31/12/2015

4.797,00 -3.357,90 1.439,10

       Β) Δημιουργία των παρακάτω κωδικών του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Ψαρών γιατί παρίσταται η ανάγκη εκπόνησης των παρακάτω μελετών εντός του 2016:
Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.

Τακτικά

30-
7411.006

Μελέτη 
αναστήλωσης 
προεπαναστατικού 
κτιρίου στη θέση 
Κάβος

0,00 +5.000,00 5.000,00

2.
Τακτικά 30-

7412.006
Μελέτη ανάπλασης 
κοινοχρήστων χώρων

0,00 +50.000,00 50.000,00

3.

Τακτικά
30-

7412.007

Μελέτη 
προσδιορισμού και 
διαμόρφωσης Χώρου 
Απόθεσης Αδρανών

0,00 +15.000,00 15.000,00

4.
Τακτικά

30-
7412.008

Μελέτη δικτύου 
περιπατητικών 
διαδρομών

0,00 +20.000,00 20.000,00

5.

Τακτικά
30-

7412.009

Μελέτη-σύνταξη 
Τοπικού Σχεδίου 
Διαχείρισης 
απορριμμάτων

0,00 +5.000,00 5.000,00
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     Γ) Αλλαγή των πηγών χρηματοδότησης των παρακάτω έργων:
Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.

Από
ΕΠΕΝΔΥΣ
ΕΙΣ ΑΡ. 27

ΠΟΕ σε
Τακτικά

30-
7326.016

α/α 12: Διαμόρφωση
χώρου για 
τοποθέτηση 
αγάλματος

6.800,00 0,00 6.800,00

2) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Εσόδων ως εξής:
 Α) Μεταβολή των ποσών των ΚΑ του Χρηματικού Υπολοίπου όπως αυτό διαμορφώθηκε στις
31/12/2015

Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

Σ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

€

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.

Τακτικά

5111.

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών

5.000,00 +24.618,02 29.618,02

2.

Τακτικά

5112.

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
πιστώσεις 
προοριζόμενες για 
επενδυτικές δαπάνες

650.239,42 +176.121,39 826.360,81

3.

Τακτικά

5113.

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη 
ειδικευμένων 
δαπανών

0,00 0,00 0,00

4.

Τακτικά

5119.

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήμου.

1.107.725,83 -302.403,61 805.322,22

ΣΥΝΟΛΑ 1.762.965,25 -101.664,20 1.661.301,05

5.

Έκτακτα
Ανειδίκ.

5121.

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών

0,00 +2.552,43 2.552,43

6.

Έκτακτα
Ειδικευμ

. 5122.

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 
πιστώσεις προοριζόμενες 
για επενδυτικές δαπάνες

622.533,51 0,00 622.533,51
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7.

Έκτακτα
Ειδικευμ

.
5123.

Χρηματικό Υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών.

0,00 0,00 0,00

8.

Έκτακτα
Ειδικευμ

.
5124.

Χρηματικό Υπόλοιπο 
προερχόμενο από το 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ 
και Εθνικο ΠΔΕ)

46.933,00 -46.933,00 0,00

9.

Έκτακτα
Ειδικευμ

.
5129.

Χρηματικό Υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα 
έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου.

0,00 +20.899,21 20.899,21

ΣΥΝΟΛΑ 669.466,51 -23.481,36 645.985,15

Β)Μεταβολή  των  ποσών  των  ΚΑ  του  σκέλους  των  εσόδων  όπως  αυτά  διαμορφώθηκαν  στις
31/12/2015

Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/Σ

ΗΣ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

€

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.
Τακτικά

3212.
Τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης

18.112,26 -1.127,66 16.984,60

2.
Έκτακτα
Ειδικευμ

3219.002 Φ.Π.Α.  Ύδρευσης 0,00 +708,97 708,97

3.
Τακτικά

3214.
Τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης

278,00 0,00 278,00

4. Τακτικά 3219.001 Λοιπά έσοδα 1.182,27 -133,40 1.048,87
ΣΥΝΟΛΑ 19.572,53 -552,09 19.020,44

3) Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Εξόδων ως εξής:

Α) Μεταβολή του κάτωθι ΚΑ του σκέλους των εξόδων όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31/12/2015

Α/
Α

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜ/Σ

ΗΣ
Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

€

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.
Τακτικά

25-8511.
Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων

3.608,47 -229,76 2.480,81

Β) Μείωση των παρακάτω υφιστάμενων κωδικών του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του
Δήμου Ψαρών διότι επαρκούν οι πιστώσεις.

Α/Α
ΠΗΓΗ

ΧΡΗΜ/Σ
ΗΣ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

€

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.

Τακτικά

00-6117.

Λοιπές αμοιβές 
λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του 
ελεύθερου 
επαγγελματία

15.000,00 -7.000,00 8.000,00
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2.
Τακτικά

00-6434.
Λοιπές δαπάνες 
δημοσίων σχέσεων

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

3.
Τακτικά

00-6444.
Έξοδα 
αδελφοποιήσεων

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

4. Τακτικά 00-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00 -1.277,02 1.722,98 

5.
Τακτικά

10-6471.
Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων

15.000,00 -3.000,00 12.000,00

6.
Τακτικά

10-6611.
Προμήθεια βιβλίων 
κλπ

15.000,00 -5.000,00 10.000,00

7.
Τακτικά

10-6615.
Εκτυπώσεις, εκδόσεις,
βιβλιοδετήσεις

10.000,00 -3.000,00 7.000,00

8.
Τακτικά

30-6261.
Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του Δήμου

10.000,00 -5.000,00 5.000,00

9.
Τακτικά 30-

6262.003
κλάδεμα δέντρων

6.000,00 -6.000,00 0,00

10.
Τακτικά

30-
6262.004

Εργασίες ψεκασμού 
για καταπολέμηση 
κουνουπιών

7.500,00 -7.500,00 0,00

11.

Τακτικά
30-

6262.006

Καθαρισμοί 
δημοτικών οικοπέδων 
και κοινόχρηστων 
χώρων

15.000,00 -10.000,00 5.000,00

12.
Τακτικά 30-

6262.007
Διαμόρφωση 
παραλιών

15.000,00 -10.000,00 5.000,00

13.

Τακτικά

30-
6262.020

Βελτίωση βατότητας 
περιφερειακού 
δρόμου εντός 
οικισμού από Σ. 
Ραγκούση μέχρι 
παλαιά χωματερή

10.000,00 -10.000,00 0,00

14.
Τακτικά

30-6662.
Υλικά συντήρησης 
και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

10.000,00 -3.000,00 7.000,00

15.
Τακτικά

30-7112.
Αγορές οικοπέδων και
εδαφικών εκτάσεων

60.000,00 -20.000,00 40.000,00

16.
Τακτικά 30-

7135.011
Λοιπός εξοπλισμός

10.000,00 -3.000,00 7.000,00

17.

Τακτικά

30-
7135.017

Προμήθεια οικίσκου-
κιοσκιών-
ζαρντινιέρων κλπ 
εξοπλισμού για 
εξωραϊσμό 
κοινόχρηστων χώρων

12.000,00 -6.000,00 6.000,00

18.

Έκτακτα
ειδικευμ.

64-
6142.001

Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης 
ωρίμανσης και 
διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμεν
ων έργων

22.620,00 - 22.620,00 0,00
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Γ) Μεταφορά ποσών από το αποθεματικό ΚΑ 9111 για δημιουργία / ενίσχυση των παρακάτω κωδικών
του σκέλους των εξόδων διότι δεν επαρκούν οι πιστώσεις:

Α/Α
ΠΗΓΗ

ΧΡΗΜ/Σ
ΗΣ

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Σ €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1.
Τακτικά

00-6111.
Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων

3.000,00 +1.000,00 4.000,00

2.
Τακτικά 10-

6011.001
Τακτικές Αποδοχές 
υπαλλήλων

50.544,00 +12.420,00 62.964,00

3.

Τακτικά

10-
6041.001

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)

7.500,00 +3.800,00 11.300,00

4.
Τακτικά

10-
6051.001

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικου Διμ. Δικ 
ΤΥΔΚΥ

6.318,12 +1.552,50 7.870,62

5.
Τακτικά 10-

6051.002
Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού  ΤΕΑΔΥ

917,88 406,30 1.324,18

6.
Τακτικά

10-
6054.001

Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 
ΙΚΑ

2.000,00 +1.000,00 3.000,00

7. Τακτικά 10-6112. Αμοιβές τεχνικών 2.000,00 +1.000,00 3.000,00

8.
Τακτικά 15-

6011.001
Τακτικές Αποδοχές 
υπαλλήλων

0,00 +12.420,00 12.420,00

9.
Τακτικά

15-
6051.001

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού Δημ. Δικ 
ΤΥΔΚΥ

0,00 +1.552,50 1.552,50

10.
Τακτικά 15-

6051.002
Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού  ΤΕΑΔΥ

0,00 +379,30 379,30

11.
Τακτικά

20-
6041.001

Τακτικές αποδοχές 
εκτάκτων υπαλλήλων 
Καθ/τας

17.199,09 +11.800,91 29.000,00

12.
Τακτικά 20-

6051.003
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΕΑΔΥ

0,00 +450,00 450,00

13.
Τακτικά 20-

6054.001
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ

3.511,94 +2.354,58 5.866,52

14.

Τακτικά

20-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση 
μετακινούμενων 
υπαλλήλων

0,00 +500,00 500,00

15.
Τακτικά 30-

6051.004
Εργοδοτικές εισφορές 
ΤΕΑΔΥ

0,00 +450,00 450,00

16.
Τακτικά 30-

6262.014
Συντήρηση πρασίνου 
δημοτικών πάρκων

15.000,00 +5.000,00 20.000,00

17.

Τακτικά
30-

7135.030

Προμήθεια καροτσιού 
και ψυγείου (για τις 
ανάγκες του δημοτικού 
κοιμητηρίου)

5.000,00 +887,00 5.887,00

18.
Τακτικά 00-

8113.001
Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές τρίτων

0,00 +19.609,53 19.609,53

19.
Τακτικά

10-8111.
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

0,00 +2.844,28 2.844,28
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

20.
Τακτικά

10-8113.
Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές τρίτων

0,00 +174,00 174,00

21.
Τακτικά

20-8111.
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

0,00 +689,00 689,00

22.
Τακτικά

30-8111.
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού

0,00 +680,00 680,00

23. Τακτικά 30-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 +12.193,80 12.193,80

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 4.897,20
 ΕΣΟΔΑ (+) : 224.900,02

 ΕΣΟΔΑ (-) : -350.597,67

 ΕΞΟΔΑ (+) : 193.997,55

 ΕΞΟΔΑ (-) : -328.464,02

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : 8.768,82
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 13.666,02

Μειοψήφησαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.  Κουτσοδόντη  Αγγελική,  κ.  Φρατζέσκου  Αθηνά  και  κ.
Χατζησκουλίδης Χρήστος που ψήφισαν παρών

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  09/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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