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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 9/2018

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 46/2018                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 

11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 672/17-5-2018 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) Βασιλική Ευαγγελία
3) Κούτικα Αγγελική
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χαχούλης Φώτης 

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών:

Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες
στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί,
αν  δεν  διατεθούν  (ψηφιστούν)  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  τις
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση
οποιουδήποτε  οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9
παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και  τη  διάθεση (ψήφιση)  των πιστώσεων του προϋπολογισμού  (εκτός  από
εκείνες  που  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  άρθρου  158  παρ.  3  & 4  του  Ν.  3463/06,
διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).

Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη  καταβολή μισθοδοσίας- ασφαλιστικών εισφορών των
υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών καθώς και απόδοσης λοιπών κρατήσεων– εισφορών σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, συνολικού ποσού 5.110.20 €.

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παπαμιχάλης Ιωάννης 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  δαπανών και  ψήφιση  διάθεσης  πιστώσεων που  αφορούν στην  καταβολή
μισθοδοσίας- ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών καθώς και απόδοσης
λοιπών κρατήσεων– εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016

ΑΔΑ: 6Φ6ΨΩΗΧ-ΝΗΦ
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Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας  οικον.  έτους  2018,  που ψηφίστηκε  με  τις  υπ’  αρ.  105/2017
(ΑΔΑ: 7Θ6ΤΩΗΧ-555) & 10/2018 (ΑΔΑ: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.πρωτ.  6281/31-1-2018  (ΑΔΑ:  ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ)  απόφαση  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  και  δημοσιεύθηκε  νομίμως  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις για τον σκοπό αυτό. 

Δεδομένου ότι:
1. κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ.

80/2016 και  της  εγκυκλίου  2/100018/0026/30-12-2016,  σε συνδυασμό με  τις  διατάξεις  της
παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας ως αρμόδιος
διατάκτης,

2. οι δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων,  εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ασφαλιστικών
και προνοιακών παροχών, καθώς και οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρικής ενέργειας,
ύδρευσης, επικοινωνιών, μισθωμάτων, κοινοχρήστων κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το
ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων, με αποφάσεις που εκδίδονται αμέσως μετά την έναρξη
του οικονομικού έτους. (άρθρο 9 του Π.Δ. 80/2016),

προτείνουμε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, των  δαπανών  καταβολή μισθοδοσίας-
ασφαλιστικών  εισφορών  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Ψαρών  καθώς  και  απόδοσης  λοιπών
κρατήσεων– εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, σε βάρος των κάτωθι ΚΑ του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018:

Α/Α
ΑΙΤΗΜΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

1 A-155 00-6126.004 Ασφαλ εισφορές αιρετών ΕΤΕΑΕΠ 89,78

2 A-156 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 539,76

3 A-157 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού 69,00

4 A-158 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας 1.850,00

5 A-159 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δ. Δ ΤΥΔΚΥ 3,24

6 A-160 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 504,24

7 A-161 20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορέςΤΕΑΔΥ 2,40

8 A-162 20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 1.132,34

9 A-163 30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 347,04

10 A-164 10-6051.006
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
προσωπικού (ΚΕΠ)

572,40

ΣΥΝΟΛΟ 5.110.20

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και:
 το άρθρο 103 παρ. 2γ Ν. 3463/06
 το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
 τις εγκύκλιους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 
 τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014
 τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ψαρών  έτους  2018,  ο  οποίος  ψηφίστηκε  με  τις  υπ’  αρ.

105/2017 (ΑΔΑ:  7Θ6ΤΩΗΧ-555)  &  10/2018  (ΑΔΑ:  7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7)  αποφάσεις  του
Δημοτικού  Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αρ.  πρωτ.  6281/31-1-2018  (ΑΔΑ:
ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 τα σχετικά αιτήματα δαπάνης

ΑΔΑ: 6Φ6ΨΩΗΧ-ΝΗΦ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τις  δαπάνες και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού  5.110.20  € για  την
καταβολή μισθοδοσίας- ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών καθώς και
απόδοσης λοιπών κρατήσεων– εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 σε βάρος
των κάτωθι ΚΑ του σκέλους των εξόδων, του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018:

Α/Α
ΑΙΤΗΜΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

1 A-155 00-6126.004 Ασφαλ εισφορές αιρετών ΕΤΕΑΕΠ 89,78

2 A-156 10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 539,76

3 A-157 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού 69,00

4 A-158 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας 1.850,00

5 A-159 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δ. Δ ΤΥΔΚΥ 3,24

6 A-160 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 504,24

7 A-161 20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορέςΤΕΑΔΥ 2,40

8 A-162 20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 1.132,34

9 A-163 30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 347,04

10 A-164 10-6051.006
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
προσωπικού (ΚΕΠ)

572,40

ΣΥΝΟΛΟ 5.110.20

2. Εγκρίνει τα ανωτέρω σχετικά Αιτήματα Δαπάνης.

3. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση των σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
και την σύνταξη των αντίστοιχων βεβαιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66-68 του Ν.
4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

4. Εξουσιοδοτεί το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κουτσοδόντη Καλλιόπη για την υπογραφή
της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  46/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

ΥπογραφέςΑκριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 6Φ6ΨΩΗΧ-ΝΗΦ
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