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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 11/2016

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 78/2016                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  1123/2-11-2016 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 πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος)
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας  ο πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη της  συνεδρίασης και πρότεινε  να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη-
ασφαλισμένου)  του  προσωπικού  που  απασχολείται  στο  πλαίσιο  του  Προγρ/τος  Εργασίας
Κοινωφελούς Εργασίας

2. Απόδοση  των  υπ΄  αρ.  Α-149/2016  &  Α-150/2016  Χρηματικών  Ενταλμάτων  Προπληρωμής  και
απαλλαγή υπολόγου

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση του
Προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
του συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η
ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας
(πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς
προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής.

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπεναρδής Γεώργιος (μέλος)

2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα (μέλος)

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια 
«Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων από γαλβανιζε λαμαρίνα».
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Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά
καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει
ο  συντονισμός  της  οικονομικής  δραστηριότητας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  και  θα  παρεμποδισθεί  η
άσκοπη  και  αδικαιολόγητη  αύξηση  των  δαπανών.  Άλλωστε,  η  αναγραφή  μιας  δαπάνης  στον
προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων
στο δημοτικό ταμείο.
Η Οικονομική  επιτροπή  έχει  τη  δυνατότητα,  να  διαθέτει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  είτε  με
χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει
όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε  και
κατά  τη  διάρκεια  του  οικονομικού  έτους,  ανάλογα  με  το  είδος  και  το  χρόνο  που  πρέπει  να
πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Ο  Δήμος  μας  πρέπει  να  προβεί  στη  δαπάνη  «Προμήθεια καλυμμάτων  φρεατίων  από  γαλβανιζέ
λαμαρίνα», συνολικού ποσού 3.357.90 € ευρώ. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με
την 93/2015 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 6791/1-2-2016 απόφαση
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προβλέπεται σχετική πίστωση.

Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του ΚΑ 30-7135.024
με τίτλο «Προμήθεια καπακιών δεξαμενών και δημοτικών πηγαδιών», του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016.
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. Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας
6. Τις  διορθώσεις  –  συμπληρώσεις  επί  της  εισηγητικής  έκθεσης  του  αρμοδίου  υπαλλήλου

προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εν λόγω προμήθεια όλα τα φρεάτια του οικισμού για τα
οποία απαιτούνται καλύμματα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  σύμφωνα με  τη σχετική  εισηγητική έκθεση για την ανωτέρω

προμήθεια  του  αρμοδίου  υπαλλήλου  καθώς  και  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  –συμπληρώσεις  που
εισήχθησαν προκειμένου να συμπεριληφθούν στην εν λόγω προμήθεια όλα τα φρεάτια του οικισμού
για τα οποία απαιτούνται καλύμματα, ως εξής:

Περιγραφή Μ.Μ Τεμ.
 ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Κάλυμμα φρεατίου 94*94cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ και πλαίσιο 40*4mm γαλβανιζέ) τεμ 10 140,00 € 1.400,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 70*60cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ και πλαίσιο 40*4mm γαλβανιζέ) τεμ 2 110,00 € 220,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 70*70cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ και πλαίσιο 40*4mm γαλβανιζέ) τεμ 1 120,00 € 120,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 77*70cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ και πλαίσιο 40*4mm γαλβανιζέ) τεμ 1 120,00 € 120,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 50*80cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ και πλαίσιο 40*4mm γαλβανιζέ) τεμ 1 110,00 € 110,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 40*40cm τύπου D400 τεμ 3 40,00 € 120,00 €
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MONTINI
Κάλυμμα φρεατίου 30*30cm τύπου C250 
MONTINI τεμ 1 30,00 € 30,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 50*50cm τύπου C250 
MONTINI τεμ 3 60,00 € 180,00 €
Κάλυμμα φρεατίου 60*60cm τύπου C250 
MONTINI τεμ 2 85,00 € 170,00 €
Κάλυμμα 120*70cm (με λαμαρίνα γαλβανιζέ 3 
mm και γαλβανιζε γωνία 40*40mm με θυρίδες) τεμ 1 130,00 € 130,00 €
Κάλυμμα 120*70cm (με λαμαρίνα γαλβανιζέ 3 
mm και γαλβανιζε γωνία 40*40mm με θυρίδες) τεμ 1 110,00 € 110,00 €
Κάλυμμα κωνικό 100/80cm (με λαμαρίνα 
γαλβανιζέ 3 mm και γαλβανιζε γωνία 40*40mm
με θυρίδες) τεμ 1 160,00 € 160,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.870,00 € 
Φ.Π.Α.17% 487,90 € 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.357,90 €

2. Εγκρίνει την υπ’ αρ. Α-235 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 

3. Εγκρίνει  τη  διενέργεια  της  προμήθειας «Προμήθεια  καλυμμάτων  φρεατίων  από  γαλβανιζέ
λαμαρίνα», με απευθείας ανάθεση.

4. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό 3.357,90 € σε βάρος του ΚΑ 30-7135.024 με τίτλο «Προμήθεια καπακιών
δεξαμενών και δημοτικών πηγαδιών», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για τη δαπάνη
της προμήθειας «Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων από γαλβανιζέ λαμαρίνα».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  78/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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