
Σελίδα 1 από 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2018 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  10/2018                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε έκτακτη & ειδική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  130/22-1-2018  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) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Μπεναρδής Γεώργιος
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 εξήγησε ότι
η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ. 5 και
της  υπ’  αρ. πρωτ.  110/19-1-2018  γνώμης  Παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των
Ο.Τ.Α, λόγω της άμεσης ανάγκης διασφάλισης της  έγκαιρης ολοκλήρωσής του ελέγχου και της
επικύρωσής του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:
«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε
έτους,  μετά  από  γνώμη  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδας,  παρέχονται  οδηγίες  για  την
κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Κούτικα Αγγελική

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Διόρθωση του  προϋπολογισμού Δήμου Ψαρών έτους 2018,  σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
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καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.
2.Ο  προϋπολογισμός  καταρτίζεται  με  βάση  τις  οδηγίες  που  παρέχονται  ετησίως  με  την  κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν
αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων
και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο,  με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε
δημοτικής  ή  τοπικής  κοινότητας  έως  το  τέλος  Ιουνίου,  καθορίζει  το  ανώτατο  ύψος  του
προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.
Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της
κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με
το  προηγούμενο  εδάφιο.  Το  σχέδιο,  συνοδευμένο  από  αιτιολογική  έκθεση,  αποστέλλεται  στην
οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής
του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.
4.Κατά  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  και  εντός  της  οριζόμενης  ως  άνω προθεσμίας,  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.
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.
5.Η οικονομική επιτροπή,  έως  την  5η  Σεπτεμβρίου,  εξετάζει  το προσχέδιο  που της  παραδίδει  η
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και
ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό
που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές
δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το
σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και
δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισμού  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,
προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται
με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη
γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία
τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α)
έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης
των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  εντός  της  προβλεπόμενης  προθεσμίας.  Στη  γνώμη
περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει
σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να
καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του
σχεδίου  του προϋπολογισμού,  το οποίο  υποβάλλεται  από την  οικονομική  επιτροπή στο  δημοτικό
συμβούλιο  προς  συζήτηση  και  ψήφιση  το  αργότερο  έως  το  τέλος  Οκτωβρίου  και  υποχρεωτικά
συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και
από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο
του προϋπολογισμού.
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Εάν  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  του  δήμου  δεν  καταρτιστεί,  καταρτιστεί  κατά  παρέκκλιση  των
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί  εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο,  το ίδιο  το δημοτικό συμβούλιο
καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το
τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες
του Υπουργείου Εσωτερικών.
6.Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο
Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι'
αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για
έλεγχο  στην  αρμόδια  για  την  εποπτεία  του  δήμου  Αρχή,  που  σε  κάθε  περίπτωση  θα  πρέπει  να
ολοκληρωθεί  μέχρι  την  31η  Δεκεμβρίου.  Συνοδευτικά  στοιχεία  του  προϋπολογισμού  που
αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της
κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς
και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο
προϋπολογισμός,  όπως διαμορφώνεται  κατά τη  διάρκεια  του  οικονομικού  έτους,  ως αποτέλεσμα
αναμορφώσεων.
Κατά τη  συζήτηση του  προϋπολογισμού  τίθενται  υπόψη του  συμβουλίου  χρηματοοικονομικοί  και
άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).
7.Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν
υποβληθούν,  όπως προβλέπεται  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  ή  αν  ο  πρόεδρος  του  δημοτικού
συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο
συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη
χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό
συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ.
στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.
8.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και  Οικονομικών,  που  εκδίδεται  ύστερα από
αιτιολογημένη  εισήγηση  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της
μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην
των προνοιακών επιδομάτων: α)  για όσο χρόνο καθυστερεί  η ενσωμάτωση του σχεδίου και  του
επικυρωμένου  προϋπολογισμού  στην  ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  που  τηρείται  στο  Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για
την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά
παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.
9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1,
2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται  ή ρυθμίζει  κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που
ορίζονται με το παρόν.»

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο,
πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα  σύμφωνα  με  τις  περιπτ.  δ’  και  ε’  του  άρθρου  63  του  Ν.3852/2010 η
Εκτελεστική Επιτροπή: «δ)Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο
πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. 
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού».
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Δεδομένου  ότι  στο  δήμο  μας  έχουμε  μία  θέση  αντιδημάρχου,  δεν  προβλέπεται  σύσταση

Εκτελεστικής  Επιτροπής  (άρθρο  62  Ν.3852/2010).  Επίσης  δεν  προβλέπεται  συγκρότηση  και
λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, διότι ο πληθυσμός του δήμου μας δεν ξεπερνά
τους δέκα χιλιάδες κατοίκους (άρθρο 76 Ν.3852/2010).
Σε  συνέχεια  της  υπ’  αριθ.  103/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία
καταρτίστηκε το σχέδιο του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2018 και της υπ’ αριθ. 105/2017
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός
εσόδων – εξόδων του Δήμου Ψαρών για το οικονομικό έτος 2018, αναρτήθηκε το σχέδιο σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία  στο  Παρατηρητήριο  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α.  για να
ελεγχθεί ως προς την ορθότητά του. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α  με
την με αρ. πρωτ. 110/19-1-2018 γνώμη του προς τον Δήμο Ψαρών εξέφρασε τις απόψεις του επί
του υποβληθέντος σχεδίου. 
Το Παρατηρητήριο εντοπίζει δύο (2) παραβάσεις στην τήρηση της ΚΥΑ-Οδηγίας για την σύνταξη
του προϋπολογισμού του 2018 και συγκεκριμένα:
1. Β. κριτήριο 9. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, το άθροισμα των πιστώσεων που εγγράφονται

στους ΚΑΕ 1214 «Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία» &
ΚΑΕ 1313 «Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία» πρέπει να
ισούται  με  το  ποσό των 14.600,00 ευρώ δηλαδή με  το  ύψος  των  αντίστοιχων  ποσών που
αποδόθηκαν κατά το έτος 2016.
Η παράβαση έγκειται στο γεγονός ότι στο προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2018, εκ
παραδρομής  και  λανθασμένα  έχει  εγγραφεί  η  πίστωση  ποσού  1.916,17 που  αφορά  στην
«Επιχορ/ση από ΟΑΕΔ για καταβολή ασφαλ εισφ υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού που απασχολείται
στο  πλαίσιο  του  Προγρ/τος  Εργασίας  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα»  στον  ΚΑΕ 1214.001. με
αποτέλεσμα το άθροισμα των πιστώσεων του ΚΑΕ 1214.001. & ΚΑΕ 1313. να ισούται με το
ποσό των 16.516,17 (1.916,17 +14.600,00).

2. στο  «Ποσό  Υποεκτίμησης  Υποχρεώσεων  πλην  δανείων  31.12.2017»  (  Δ.  Κριτήριο  17
-Έλεγχος Υποχρεώσεων  ΠΟΕ  ).  Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό:  «Στην περίπτωση όπου το
ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2017 (στήλη [Εκτιμήσεις 2017] / πεδίο 5yp)
είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο
του Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει αυτή η μείωση να «καλύπτεται» από τις εκτιμήσεις του φορέα
σχετικά με τις πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83) έτους 2017».

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου 2016 (πεδίο 5yp) του δήμου στις 31.12.2016, το
σύνολο των υποχρεώσεων πλην δανείων ανερχόταν στο ποσό των  21.182,00  ευρώ. Αντίστοιχα
στον προϋπολογισμό έτους 2018 το ποσό των εκτιμώμενων υποχρεώσεων στις 31.12.2017 (στήλη
[Εκτιμήσεις 2018] / πεδίο 5yp) έχει εγγραφεί ποσό 10.959,94 ευρώ, με συνέπεια να προκύπτει η
διαφορά  -10.222,06  ,  η  οποία  δεν  καλύπτεται  από  τις  εκτιμήσεις  του  δήμου  σχετικά  με  τις
πληρωμές  ΠΟΕ  (ΚΑΕ  81)  συνολικού  ποσού  7.938,04 ευρώ.  Για  την  πλήρωση  του  εν  λόγω
κριτηρίου απαιτείται η κάλυψη της διαφοράς ποσού -2.284,02 (-10.222,06+7.938,04).

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας  υπόψη όλα τα παραπάνω συνέταξε  σύμφωνα με την
περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το διορθωμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο
και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασή της.
Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  διορθωμένο  σχέδιο  του  Προϋπολογισμού  προτείνεται  η  αναγκαία
προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018 ως εξής:
1. Διόρθωση σύμφωνα με το   Β. κριτήριο 9.:

 Μείωση του κάτωθι ΚΑΕ του σκέλους των εσόδων 

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1214.001

Επιχορ/ση από ΟΑΕΔ για καταβολή 
ασφαλ εισφ υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού 
που απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος  Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα 1.916,17 -1.916,17 0,00
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 Δημιουργία του κάτωθι ΚΑΕ για την ορθή απεικόνιση του είδους του εν λόγω εσόδου

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1219.001

Επιχορ/ση από ΟΑΕΔ για καταβολή 
ασφαλ εισφ υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού 
που απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος  Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα 0,00 +1.916,17 1.916,17

2. Διόρθωση σύμφωνα με το   Δ  . κριτήριο 17 -   Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ  :
 Ενίσχυση του  κάτωθι  ΚΑΕ  81  του  σκέλους  των  εξόδων  σχετικά  με  τις  εκτιμήσεις

πληρωμών  ΠΟΕ,  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  μείωση  του  ποσού  των  εκτιμώμενων
υποχρεώσεων  στις  31.12.2017  (στήλη  [Εκτιμήσεις  2017]  /  πεδίο  5yp)  σε  σχέση  το
αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου
2016:

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
€ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

00-
8113.001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 130,00 +2.285,00 2.415,00

 Ανάλογη  μείωση του κάτωθι  ΚΑΕ  του σκέλους  των εξόδων και  στη στήλη  εκτιμήσεις
πληρωμών, ώστε ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος: 

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
€ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

30-6641.
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 11.844,40 -2.285,00 9.559,40

Κατόπιν  των  ανωτέρω  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  ψηφίσει  για  τον  διορθωμένο
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
-Την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
-Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, 
-Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
-Την παρ.1 του άρθρου 62, τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 , το άρθρο 76 του Ν.3852/2010,
-Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, 
- 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"
-Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ψαρών του έτους 2018, όπως συντάχθηκε με την

αριθ. 103/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
-Την υπ’ αρ. 105/2017 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
-Την με αρ. πρωτ. 110/19-1-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των

Ο.Τ.Α
-Το διορθωμένο σχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Ψαρών έτους 2018, όπως συντάχθηκε με

την αριθ. 3/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και έπειτα από εκτενή διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, διευκρινιστικών ερωτήσεων και
απαντήσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει  τις  διορθώσεις  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., όπως ακριβώς αναφέρθηκαν παραπάνω και συγκεκριμένα:

http://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_oik-25595__26-07-2017_fek_2658__28-07-2017_teyxos_b/
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1. Διόρθωση σύμφωνα με το   Β. κριτήριο 9.:

 Μείωση του κάτωθι ΚΑΕ του σκέλους των εσόδων 

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1214.001

Επιχορ/ση από ΟΑΕΔ για καταβολή 
ασφαλ εισφ υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού 
που απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος  Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα 1.916,17 -1.916,17 0,00

 Δημιουργία του κάτωθι ΚΑΕ για την ορθή απεικόνιση του είδους του εν λόγω εσόδου

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ €

1219.001

Επιχορ/ση από ΟΑΕΔ για καταβολή 
ασφαλ εισφ υπέρ ΙΚΑ του προσωπικού 
που απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος  Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα 0,00 +1.916,17 1.916,17

2. Διόρθωση σύμφωνα με το   Δ  . κριτήριο 17 -   Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ  :
 Ενίσχυση του  κάτωθι  ΚΑΕ  81  του  σκέλους  των  εξόδων  σχετικά  με  τις  εκτιμήσεις

πληρωμών  ΠΟΕ,  προκειμένου  να  καλυφθεί  η  μείωση  του  ποσού  των  εκτιμώμενων
υποχρεώσεων  στις  31.12.2017  (στήλη  [Εκτιμήσεις  2017]  /  πεδίο  5yp)  σε  σχέση  το
αντίστοιχο ποσό που έχει δηλωθεί στο ίδιο πεδίο στο στατιστικό δελτίο του Δεκεμβρίου
2016:

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
€ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

00-
8113.001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 130,00 +2.285,00 2.415,00

 Ανάλογη  μείωση του κάτωθι  ΚΑΕ  του σκέλους  των εξόδων και  στη στήλη  εκτιμήσεις
πληρωμών, ώστε ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος: 

ΚΑΕ Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒ. €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
€ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

30-6641.
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων 11.844,40 -2.285,00 9.559,40

Β. Ψηφίζει το διορθωμένο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Ψαρών για το οικονομικό
έτος  2018,  όπως  εμφανίζεται  στους  επισυναπτόμενους  ανακεφαλαιωτικούς  πίνακες  οι  οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί
στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για
έλεγχο.
Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ψαρών
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2017

Βεβαιωθέντα
μέχρι 31/7/2017

Εκτίμηση
31/12/2017

Ψηφισθέντα
από το ΔΣ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 469.678,94 261.804,35 458.050,70 460.752,14

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 14.000,00 10.547,00 14.000,00 14.000,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28.760,32 11.964,28 23.928,56 24.000,00

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 53.666,48 22.451,31 49.000,00 50.000,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 7.532,50 5.015,72 6.232,50 7.032,50

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 364.664,64 211.601,04 364.664,64 364.664,64

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.055,00 225,00 225,00 1.055,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 116.746,17 26.203,66 75.990,58 117.567,08

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 3.916,17 1.916,17 13.413,19 3.916,17

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 112.530,00 24.255,00 62.530,00 112.530,00

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 300,00 32,49 47,39 1.120,91

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 1.715,15 0,00 1.000,00 21.000,00

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.715,15 0,00 1.000,00 21.000,00

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 18.803,35 18.803,35 133,20 18.670,15

31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ  0,00 0,00 0,00 0,00

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 18.803,35 18.803,35 133,20 18.670,15

4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 162.780,00 59.852,54 109.448,23 162.780,00

41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  158.780,00 59.794,30 109.389,99 158.780,00

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.000,00 58,24 58,24 4.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.156.974,80 2.156.974,80 2.156.974,80 2.106.780,04

511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.583.897,95 1.583.897,95 1.583.897,95 1.517.078,54

512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 573.076,85 573.076,85 573.076,85 589.701,50

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 2.926.698,41 2.523.638,70 2.801.597,51 2.887.549,41
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/7/2017

Ενταλθείσες
μέχρι 31/7/2017

Εκτίμηση
31/12/2017

Ψηφισθείσες 
από το Δ.Σ.

 6  Έξοδα 1.093.011,86 291.063,30 501.796,08 1.081.247,34

60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 375.833,04 124.060,98 215.986,52 365.073,30

61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 155.165,21 35.790,44 87.425,64 146.300,00

62  Παροχές τρίτων 320.665,51 83.144,73 112.623,66 333.791,91

63  Φόροι τέλη 10.000,00 346,63 6.621,62 10.000,00

64  Λοιπά Γενικά έξοδα 83.075,00 22.828,83 41.279,57 82.000,00

65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 500,00 11,50 50,00 500,00

66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 116.000,00 9.795,86 22.886,64 112.000,00

67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 29.773,10 14.799,29 14.637,39 29.582,13

68  Λοιπά έξοδα 2.000,00 285,04 285,04 2.000,00

 7  Επενδύσεις 1.645.805,90 42.110,25 65.102,58 1.604.103,28

71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 256.619,47 24.817,55 40.314,90 377.619,47

73  Έργα 970.669,66 15.292,70 22.787,68 1.027.646,29

74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 413.156,77 0,00 0,00 198.837,52

75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.360,00 2.000,00 2.000,00 0,00

 8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 186.482,13 64.501,47 125.818,75 192.184,23

81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 11.255,27 6.483,77 10.223,04 10.959,94

82  Αποδόσεις 162.780,00 58.017,70 115.595,71 162.780,00

83  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00

85  Προβλέψεις μη είσπραξης 12.446,86 0,00 0,00 18.444,29

 9  Αποθεματικό 1.398,52 0,00 0,00 10.014,56

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 2.926.698,41 397.675,02 692.717,41 2.887.549,41

ΑΔΑ: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7



Σελίδα 9 από 9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διαμορφωθείσες
μέχρι 31/7/2017

Ενταλθείσες μέχρι
31/7/2017

Εκτίμηση
31/12/2017

Ψηφισθείσες 
από το Δ.Σ.

00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 406.347,80 143.188,87 268.050,98 395.753,13

10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 223.456,76 60.657,57 127.948,83 214.269,12

15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 24.164,73 0,00 0,00 37.577,92

20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 88.133,64 28.724,86 50.000,00 79.066,52

25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 52.661,95 4.365,59 9.472,03 54.169,39

30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.080.535,01 160.738,13 237.245,57 2.044.698,77

35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 2.000,00

50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

60
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

61
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

62
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

63
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

64
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και 
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2.925.299,89 397.675,02 692.717,41 2.877.534,85
9 Αποθεματικό 1.398,52 0,00 0,00 10.014,56

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 2.926.698,41 397.675,02 692.717,41 2.887.549,41

ΑΔΑ: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7


	Ακριβές Απόσπασμα
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε έκτακτη & ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 130/22-1-2018 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).
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	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
	Διαμορφωθέντα
	μέχρι 31/7/2017
	Βεβαιωθέντα
	μέχρι 31/7/2017
	Εκτίμηση
	31/12/2017
	Ψηφισθέντα
	από το ΔΣ
	0
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	469.678,94
	261.804,35
	458.050,70
	460.752,14
	01
	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
	14.000,00
	10.547,00
	14.000,00
	14.000,00
	02
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
	28.760,32
	11.964,28
	23.928,56
	24.000,00
	03
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
	53.666,48
	22.451,31
	49.000,00
	50.000,00
	04
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ
	7.532,50
	5.015,72
	6.232,50
	7.032,50
	05
	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	06
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	364.664,64
	211.601,04
	364.664,64
	364.664,64
	07
	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
	1.055,00
	225,00
	225,00
	1.055,00
	1
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	116.746,17
	26.203,66
	75.990,58
	117.567,08
	11
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ
	3.916,17
	1.916,17
	13.413,19
	3.916,17
	13
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	112.530,00
	24.255,00
	62.530,00
	112.530,00
	14
	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
	300,00
	32,49
	47,39
	1.120,91
	16
	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ
	1.715,15
	0,00
	1.000,00
	21.000,00
	21
	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
	1.715,15
	0,00
	1.000,00
	21.000,00
	22
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3
	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
	18.803,35
	18.803,35
	133,20
	18.670,15
	31
	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ
	18.803,35
	18.803,35
	133,20
	18.670,15
	4
	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ
	162.780,00
	59.852,54
	109.448,23
	162.780,00
	41
	ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	158.780,00
	59.794,30
	109.389,99
	158.780,00
	42
	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
	4.000,00
	58,24
	58,24
	4.000,00
	5
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	2.156.974,80
	2.156.974,80
	2.156.974,80
	2.106.780,04
	511
	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
	1.583.897,95
	1.583.897,95
	1.583.897,95
	1.517.078,54
	512
	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
	573.076,85
	573.076,85
	573.076,85
	589.701,50
	ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017
	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017
	Εκτίμηση 31/12/2017
	Ψηφισθείσες
	από το Δ.Σ.
	6
	Έξοδα
	1.093.011,86
	291.063,30
	501.796,08
	1.081.247,34
	60
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
	375.833,04
	124.060,98
	215.986,52
	365.073,30
	61
	Αμοιβές αιρετών και τρίτων
	155.165,21
	35.790,44
	87.425,64
	146.300,00
	62
	Παροχές τρίτων
	320.665,51
	83.144,73
	112.623,66
	333.791,91
	63
	Φόροι τέλη
	10.000,00
	346,63
	6.621,62
	10.000,00
	64
	Λοιπά Γενικά έξοδα
	83.075,00
	22.828,83
	41.279,57
	82.000,00
	65
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
	500,00
	11,50
	50,00
	500,00
	66
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	116.000,00
	9.795,86
	22.886,64
	112.000,00
	67
	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους
	29.773,10
	14.799,29
	14.637,39
	29.582,13
	68
	Λοιπά έξοδα
	2.000,00
	285,04
	285,04
	2.000,00
	7
	Επενδύσεις
	1.645.805,90
	42.110,25
	65.102,58
	1.604.103,28
	71
	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	256.619,47
	24.817,55
	40.314,90
	377.619,47
	73
	Έργα
	970.669,66
	15.292,70
	22.787,68
	1.027.646,29
	74
	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
	413.156,77
	0,00
	0,00
	198.837,52
	75
	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
	5.360,00
	2.000,00
	2.000,00
	0,00
	8
	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις
	186.482,13
	64.501,47
	125.818,75
	192.184,23
	81
	Πληρωμές Π.Ο.Ε.
	11.255,27
	6.483,77
	10.223,04
	10.959,94
	82
	Αποδόσεις
	162.780,00
	58.017,70
	115.595,71
	162.780,00
	83
	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85
	Προβλέψεις μη είσπραξης
	12.446,86
	0,00
	0,00
	18.444,29
	9
	Αποθεματικό
	1.398,52
	0,00
	0,00
	10.014,56
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:
	2.926.698,41
	397.675,02
	692.717,41
	2.887.549,41
	ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017
	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017
	Εκτίμηση 31/12/2017
	Ψηφισθείσες
	από το Δ.Σ.
	00
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	406.347,80
	143.188,87
	268.050,98
	395.753,13
	10
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
	223.456,76
	60.657,57
	127.948,83
	214.269,12
	15
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
	24.164,73
	0,00
	0,00
	37.577,92
	20
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	88.133,64
	28.724,86
	50.000,00
	79.066,52
	25
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	52.661,95
	4.365,59
	9.472,03
	54.169,39
	30
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	2.080.535,01
	160.738,13
	237.245,57
	2.044.698,77
	35
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
	0,00
	0,00
	0,00
	2.000,00
	50
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	50.000,00
	0,00
	0,00
	50.000,00
	69
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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