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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 10/2019 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

Αρ. Απόφασης : 28/2019  

Στα Ψαρά σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 

ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1537/24-10-2019 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 επτά (7) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Μπεναρδής Γεώργιος 

6) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

7) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

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 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθρου 75 Ι του Ν. 3463/06 οι αρμοδιότητες των Δήμων και 

Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων στον τομέα του περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, 

ιδίως:. «4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 

αποκομιδή  και διαχείριση των αποβλήτων,(…)» 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 περίπτωση ιζ του Νόμου 3463/06 στις υποχρεωτικές 

δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο δήμος μας πρόκειται να προμηθευτεί κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Στόχος της 

προμήθειας είναι η αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων τόσο των σύμμεικτων 

απορριμμάτων όσο και των ανακυκλώσιμών ειδών, δράση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια 

του δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Βάση της 4/2019-17/10/2019 Τεχνικής Περιγραφής Προμηθειών η προμήθεια περιλαμβάνει δύο 

αντικείμενα: 

 Αντικείμενο (Α) - Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ποσού 17.657,60€ (με ΦΠΑ 24%) 

 Αντικείμενο (Β) - Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης ποσού 7.105,20€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

Στον προϋπολογισμό του δήμου μας οικον. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 12/2019 

(ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΟΥΔΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια 

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» 

ΑΔΑ: Ω450ΩΗΧ-ΨΜΧ



Σελίδα 2 από 3 

13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, είναι 

εγγεγραμμένη: 

 στον Κ.Α. 30-7135.003 του σκέλους των εξόδων πίστωση ύψους 20.000,00€ για «Προμήθεια 

αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» και 

 στον Κ.Α. 30-7135.023 του σκέλους των εξόδων πίστωση ύψους 20.000,00€ για «Προμήθεια ειδών 

ανακύκλωσης» 

Σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’): 

«ε) (ο Δήμαρχος) για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η 

πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.» 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:  

«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 

του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 

περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό 

συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται 

εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 

Α) Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της προμήθειας και συγκεκριμένα το Αντικείμενο (Α) - Προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων ποσού 17.657,60€ (με ΦΠΑ 24%), η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του 

δήμου για «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» είναι γενική και παρίσταται η 

ανάγκη εξειδίκευσής της για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

Β) Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της προμήθειας και συγκεκριμένα το Αντικείμενο (Β) - 

Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης ποσού 7.105,20€ (με ΦΠΑ 24%), η εγγεγραμμένη πίστωση στον 

Π/Υ του δήμου για «Προμήθεια ειδών ανακύκλωσης» είναι γενική και παρίσταται η ανάγκη 

εξειδίκευσής της για την Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης. 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 την περίπτωση β’ του άρθρου 75 Ι του Ν. 3463/06 

 το άρθρο 158 παρ. 1 περίπτωση ιζ του Νόμου 3463/06 

 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 

 την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’) 

 το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 12/2019 

(ΑΔΑ: 7ΜΞΠΩΗΧ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

πρωτ. 13284/8-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΘΧΟΡ1Ι-Ρ3Ν) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου 

 την εισηγητική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

 την ανάγκη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης 

ΑΔΑ: Ω450ΩΗΧ-ΨΜΧ



Σελίδα 3 από 3 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 30-7135.003 πίστωσης του σκέλους των εξόδων με 

τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων» του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2019 ως εξής: 

 17.657,60€  για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

 

Β) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 30-7135.023 πίστωσης του σκέλους των εξόδων με 

τίτλο «Προμήθεια ειδών ανακύκλωσης» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 ως εξής: 

 7.105,20€ για την Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω450ΩΗΧ-ΨΜΧ
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