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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 8/2016

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 51/2016    
Στα Ψαρά σήμερα την 17η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  664/13-6-2016 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 τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (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 του συμβουλίου τα εξής:
Ως γνωστόν με την παρ.1 του άρθρου 52 του   Ν.4389/16: "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  άλλες  διατάξεις",
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) και αυξάνεται ο
συντελεστής  του  φόρου  προστιθέμενης  αξίας  (ΦΠΑ)  σε  είκοσι  τέσσερα  τοις  εκατό  (24%) στη
φορολογητέα αξία.
Στην ΠΟΛ 1061/24.05.2016 αναφέρονται τα εξής:
"1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Υποκεφαλαίου Δ' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου
του ως άνω νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και
ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία. Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 1/6/2016.
Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής: 
α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%,
β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%,
γ)ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος Ill του Κώδικα ΦΠΑ,
Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν    στα νησιά του Αιγαίου  , για τα
οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές,   διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9%
και 4%  ".

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 52 η ανωτέρω αύξηση ισχύει από 1.6.2016.

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
2) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
3) Κουτσοδόντη Βασιλική (αναπλ.μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ:  Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικών πιστώσεων δαπανών λόγω
αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ.
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Με  την  ΠΟΛ 1160/17.07.2015,  η οποία είχε  εκδοθεί  κατόπιν της αύξησης συντελεστών ΦΠΑ με το
Ν.4334/15  σε  αρκετές  κατηγορίες  αγαθών  και  υπηρεσιών,  δίδονταν  οδηγίες  σχετικά  με  την  έναρξη
εφαρμογής των νέων συντελεστών ΦΠΑ.
Γενικότερα  στην  ανωτέρω  ΠΟΛ  επισημαίνεται  ότι  οποιοδήποτε  στοιχείο  εκδίδεται  με  ημερομηνία
έκδοσης την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με
τους  νέους  συντελεστές,  ανεξάρτητα  αν  αφορούν  συναλλαγές  που  πραγματοποιήθηκαν  κατά  το
προηγούμενο διάστημα.
Στις  περιπτώσεις  δημοσίων  συμβάσεων,  που  ξεκίνησαν  να  εκτελούνται  πριν  την  01.06.2016  και
συνεχίζουν να εκτελούνται, τα τιμολόγια που θα εκδοθούν μετά την 01.06.2016 θα πρέπει να προβλέπουν
το νέο κατά περίπτωση συντελεστή ΦΠΑ. Η σχετική διαφορά βαρύνει το Δήμο (άρθρο 1 ν. 2859/2000).
Εάν το ποσό που έχει προβλεφθεί στην πίστωση του προϋπολογισμού δεν επαρκεί για την κάλυψη της
διαφοράς αυτής, θα πρέπει πριν την πληρωμή να ληφθεί  νέα Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, όσον
αφορά  αυτό  το  επιπρόσθετο  ποσό  και  όπου  απαιτείται  κατά  περίπτωση  να  γίνει  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού. 
Με  την  Υπ.  Οικ.  2/85239/0026/2012/04.02.2014 εγκύκλιο,  γίνεται  δεκτό  ότι,  στις  περιπτώσεις  και
εφόσον:  α)  το  ύψος  της  λογιστικής  διαφοράς  δεν  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό,  β)  κατά  το  χρόνο
πραγματοποίησης  της  δαπάνης  υφίστατο  η  συνολικά  απαιτούμενη  πίστωση,  επιτρέπεται  η  έκδοση
συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τρέχουσα ημερομηνία, πλήρως αιτιολογημένη,
οπωσδήποτε όμως εντός εύλογου χρόνου
Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη :
 Το ΠΔ113/10 «Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και

των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
αρμόδιου  διατάκτη  η  του  κατά  νόμο  εξουσιοδοτημένου  οργάνου,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η
πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση-άρθρο
21, παρ. 2ν.2362/1995)».

 Η  αρμοδιότητα  διάθεσης  των  πιστώσεων  και  έγκρισης  των  δαπανών  ανήκει  κατά  κανόνα  στην
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72, παρ. 1 περίπτ. δ΄ Ν. 3852/2010) και κατ εξαίρεση στον Πρόεδρο
(άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν.3463/2006).

 Όσον αφορά τις εν θέματι δαπάνες για την διάθεση των πιστώσεων και την έγκρισή τους, αρμόδιο
όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή αφού προηγηθεί πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης
από την οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 30 εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ.
19664/20-4-11 του Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Οικονομικών.

Καλούμαστε να εγκρίνουμε τις παρακάτω ψηφίσεις πιστώσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα
που ακολουθεί για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει σε κάθε περίπτωση από την μεταβολή του
συντελεστή ΦΠΑ στο νησί μας από 16% σε 17%:

Α/
Α

Κ.Α.Ε./Τίτ
λος 

Περιγραφή δαπάνης

Αρχικό
Ποσό

πίστωσης
€

Αρχική
Π.Α.Υ.

Συμπληρωμα
τικό ποσό
πίστωσης

Ποσό
πίστωσης

€

Π.Α.Υ.

1

30-6266.
Συντήρηση
Εφαρμογών
λογισμικού

Εκτέλεση εργασιών
συντήρησης του 
Προγράμματος 
Ecm

861,00 Α-43 +7,00 868,00 Α-176

2

30-
6262.010
Συντήρηση

παιδικής
χαράς και
αθλητικών

εγκαταστάσε
ων

Εκτέλεση εργασιών
ελέγχου και 
πιστοποίησης 
συμμόρφωσης 
παιδικής χαράς του
Δήμου Ψαρών

501,00 Α-47 +4,32 505,32 Α-177
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3

00-6111.
Αμοιβές

νομικών και
συμβολαιογρ

άφων

Ανάθεση 
πληρεξουσιότητας 
σε δικηγόρο για 
παροχή 
γνωμοδότησης 
σχετικά με την 
αίτηση της 
κ.Αδελήνη Δ

100,00 Α-54 +0,87 100,87 Α-178

4

00-6111.
Αμοιβές

νομικών και
συμβολαιογρ

άφων

Ανάθεση 
πληρεξουσιότητας 
σε δικηγόρο για 
παροχή 
γνωμοδότησης 
σχετικά με την 
αίτηση του κ. 
Καραγιώργη Ν. 
Ανδρέα

100,00 Α-55 +0,87 100,87 Α-179

5
30-

6262.010

Εκτέλεση εργασιών
συντήρησης 
παιδικής χαράς

3.500,00 Α-134 +10,00 3.510,00 Α-180

6
30-

6262.016

Εκτέλεση εργασιών
«Εργασίες 
αντιπυρικής 
προστασίας Δήμου 
Ψαρών»

19.622,50 Α-152 +92,00 19.714,50 Α-181

7
30-

6262.009

Εκτέλεση εργασιών
«Βελτίωση 
βατότητας 
αγροτικού οδικού 
δικτύου»

19.867,56 Α-154 +22,44 19.890,00 Α-182

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852,
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-11-1995) όπως τροποποιήθηκε με τα
άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη  (ΦΕΚ Α 141/17-8-
2010),

4. Την  αριθμ.  30  εγκύκλιο  με  αριθμ.πρωτ.  19664/20-4-11  του  Υπ.  Εσωτερικών  και  Υπ.
Οικονομικών,

5. Την  παρ.1  του  άρθρου  52  του  Ν.4389/16:  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"

6. Την ΠΟΛ 1061/24.05.2016,
7. Την ΠΟΛ 1160/17.07.2015
8. Την Υπ. Οικ. 2/85239/0026/2012/04.02.2014 εγκύκλιο,
9. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης οι οποίες αφορούν στις περιπτώσεις συμβάσεων του Δήμου

Ψαρών, που ξεκίνησαν να εκτελούνται πριν την 01.06.2016 και συνεχίζουν να εκτελούνται.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάνω ψηφίσεις πιστώσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για
την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει σε κάθε περίπτωση από την μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ στο
νησί μας από 16% σε 17%.
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30-
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αντιπυρικής 
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Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  51/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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