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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 4/2018

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 9/2018                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 27η του μήνα Φεβρουαρίου 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. 241/23-2-2018 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 τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Κούτικα Αγγελική
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) 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
4ο 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). 
Δεδομένου ότι 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, θέτουμε υπόψη σας
τον προϋπολογισμό του δήμου μας  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 Αιγαίου

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

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών.
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και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και παρακαλούμε για την εύρυθμη λειτουργία
του δήμου μας να προβείτε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν. 
Συγκεκριμένα πρέπει να ψηφιστούν οι αναγραφόμενες στους αντίστοιχους κωδικούς του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού  του  Δήμου  μας  χρήσεως  2018  πιστώσεις,  για  την  πληρωμή  συνεχιζόμενων έργων,
εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών που η έναρξη εκτέλεσής τους έγινε στο παρελθόν και δεν
ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017 αλλά συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος 2018.

Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την
έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων σε βάρος των κάτωθι ΚΑΕ του προϋπολογισμού του
δήμου οικον έτους  2018 καθώς και  τα αντίστοιχα Αιτήματα Δαπάνης για την εξόφληση των κάτωθι
συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών, που η έναρξη εκτέλεσής τους έγινε
κατά τα προηγούμενα έτη και δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2017 αλλά συνεχίζονται και κατά
το τρέχον έτος.

Α/Α Κ.Α.Ε./ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή δαπάνης
Ποσό

πίστωσης €
Πηγή

Χρηματ
ΑΙΤΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ
1 30-6262.022/

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού
Εργασίες συντήρησης και επισκευής 
ΗΜ εγκαταστάσεων Δήμου Ψαρών

3.953,74 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-66

2 30-6262.015/
Ερευνητικές εργασίες στο κτίριο

"Κονάκι" του Δήμου Ψαρών

Δοκιμές και μετρήσεις 
θερμοκρασίας, υγρασίας και 
μετακίνησης των αλάτων στα δομικά
υλικά του διατηρητέου μνημείου 
Κονάκι, στα Ψαρά Ν. Χίου

11.631,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-49

3 30-6266./
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση του προγράμματος eCM

694,40 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-67

4 30-6262.003/
Καθαρισμός χειμάρρων και

αγωγών ομβρίων Δήμου Ψαρών
Εργασίες διαμόρφωσης χειμάρρων 24.304,00 ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-68

5 30-6262.023/
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κατεπείγουσα αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
ισχυρές βροχοπτώσεις στο 
διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 
2017

15.748,00 

ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗ

ΠΡΟΣΤ
ΑΣΙΑ

Α-69

6 30-7412.005/ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου Ψαρών

18.061,82 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-70

7 30-7411.001/ Μελέτη επισκευής, αποκατάστασης 
και αλλαγής χρήσης του κτιρίου 
«Κονάκι» στα Ψαρά

16.244,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-71

8 30-7412.010/ Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων Δήμου Ψαρών

28.520,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-48

9 64-7333.001/ Αποκατάσταση βατότητας δρόμου 
προς Φανάρι

29.722,16 ΘΕΟΜΗ
ΝΙΕΣ Α-72

10 30-6261./
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων

ακινήτων του Δήμου

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
συντήρηση των κουφωμάτων των 
δημοτικών κτιρίων

2.817,28 
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-73

11 10-6612./
Προμήθεια γραφικής ύλης και

λοιπά υλικά γραφείων

Προμήθεια Γραφικής Ύλης και 
λοιπών υλικών γραφείου

3.215,99 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-74

12 10-6613./
Προμήθεια εντύπων και υλικών

μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

Προμήθεια μελανιών και τόνερ για 
τις συσκευές εκτύπωσης (εκτυπωτές, 
φωτοτυπικά μηχανήματα και fax)

1.990,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-75
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13 00-6117./
Λοιπές αμοιβές λοιπών

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας για το προσωπικό του 
Δήμου Ψαρών

243,04 
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-76

14 10-6471./
Έξοδα πολιτιστικών

δραστηριοτήτων

Διοργάνωση μουσικής βραδιάς, από 
ομάδα επτά (7) μουσικών με 
πρόγραμμα έντεχνων, λαϊκών, 
ρεμπέτικων, και νησιώτικων 
τραγουδιών

3.179,48 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-77

15 25-6279./
Λοιπές δαπάνες για

ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριό
τητα

Παροχή υπηρεσιών «Αναλύσεις 
ύδατος» Δήμου Ψαρών

595,20
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-78

16 00-6711./
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

3η Απόδοση πιστώσεων ΚΑΠ έτους 
2017 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων -- 

2.000,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-79

17 00-6711./
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

4η Απόδοση πιστώσεων ΚΑΠ έτους 
2017 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων

2.000,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-80

18
15-6055.001/

Ασφαλιστικές εισφορές
προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα

7.502,30
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-81

19
15-6055.001/

Ασφαλιστικές εισφορές
προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για τους μήνες από 
ΜΑΊΟΣ έως και ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

7.994,95 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-82

20

15-6055.001/
Ασφαλιστικές εισφορές

προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για τους μήνες από 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ έως και 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

6.078,78
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-83

21 20-6721./
Εισφορά υπέρ συνδέσμων

Εισφορά του Δήμου Ψαρών στην 
Δι.Α.Νο.Χ.Α.Ε. για το έτος 2017 –Δ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

1.074,20
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-84

22 00-6452./
Συνδρομές Internet

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική πλατφόρμα 
παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και 
νομικών τους προσώπων

992,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-85

23 10-6265./
Συντήρηση και επισκευή επίπλων

και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
πληροφορικής

3.968,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-86
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24 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

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

100,87 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-87

25 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε 
δικηγόρο για την εκπροσώπηση του 
Δήμου στην περαιτέρω συζήτηση 
ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χίου των 
εκδικασθεισών αγωγών οικογένειας 
Αρχοντού κατά του Δήμου Ψαρών.

500,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-88

26 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

Ανάθεση σε δικηγόρο των 
υποθέσεων εγκατάστασης κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική 
περιφέρεια του Δήμου Ψαρών

400,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-89

27 30-6142.002/
Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ψαρών
ωρίμανσης και ένταξης έργων στα
νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης ωρίμανσης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Δήμου Ψαρών

23.000,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-90

28 00-6117./
Λοιπές αμοιβές λοιπών

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

Παροχή υπηρεσιών «Έλεγχος 
χρήσης οικονομικού έτους 2017»

4.960,00

ΤΑΚΤΙΚ
Α

Α-91

29
00-6451./

Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
ετήσιας ηλεκτρονικής (υπηρεσίες 
μέσω διαδικτύου) και έντυπης 
συνδρομής σε εφημερίδες του Νομού
Χίου

300,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-92

30
00-8261./

Λοιπές επιστροφές

Επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στον
μισθωτή του δημοτικού ακινήτου 
«ΣΠΙΤΑΛΙΑ»

1.704,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-93

31
00-8261./

Λοιπές επιστροφές

Επιστροφή αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος ποσού βάσει του Β.Δ. 
17/5/15.06.59 άρθρο 26 παρ. 13

18,98 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-94

32

10-6112./
Αμοιβές τεχνικών

Εργασίες σύνταξης της 
πραγματογνωμοσύνης η οποία αφορά
στην υπόθεση «Αναγνώριση 
Κυριότητας σε Ακίνητα» στη θέση 
«Κάτω Γυαλός», σύμφωνα με την 
απόφαση με αριθμό 136/2013 του  
Πρωτοδικείου Χίου

2.562,48
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-95

33
00-6142.005/

Συντήρηση ιστοσελίδας Δ.Ψαρών

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 
ανάπτυξης των ιστοσελίδων του 
Δήμου Ψαρών

4.988,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-96

34 30-6262.099/
Επισκευή συντήρηση λοιπών

μονίμων εγκαταστάσεων

Εκτέλεση εργασιών ελέγχου και 
πιστοποίησης συμμόρφωσης 
παιδικής χαράς του Δήμου Ψαρών

505,32
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-97

35 00-6073./
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
και συμμετοχής σε συνέδρια και 
σεμινάρια

Δαπάνη επιμόρφωσης οδηγών για 
την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

800,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-98

ΑΔΑ: 7ΣΤΙΩΗΧ-2ΗΞ
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36 00-6492./
Δικαστικά έξοδα και έξοδα

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
ή συμβιβαστικών πράξεων

Δαπάνη που προέκυψε από την υπ’ 
αρ. 107/2016 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Χίου

3.000,00
ΤΑΚΤΙ

ΚΑ Α-99

37 30-6266./
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Παροχή υπηρεσιών «ετήσια 
υποστήριξη του συστήματος 
ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου
Ψαρών»

186,00 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-100

ΣΥΝΟΛΟ 235.556,39

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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης των παρακάτω ποσών σε βάρος των κάτωθι
ΚΑΕ του προϋπολογισμού του δήμου οικον έτους 2018 για την εξόφληση των κάτωθι συνεχιζόμενων
έργων, εργασιών, προμηθειών και λοιπών δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,
που η έναρξη εκτέλεσής τους έγινε κατά τα προηγούμενα έτη και δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος
του 2017 αλλά συνεχίζονται και κατά το τρέχον έτος:

Α/Α Κ.Α.Ε./ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή δαπάνης
Ποσό

πίστωσης €
Πηγή

Χρηματ
ΑΙΤΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ
1 30-6262.022/

Συντήρηση δημοτικού φωτισμού
Εργασίες συντήρησης και επισκευής 
ΗΜ εγκαταστάσεων Δήμου Ψαρών

3.953,74 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-66

2 30-6262.015/
Ερευνητικές εργασίες στο κτίριο

"Κονάκι" του Δήμου Ψαρών

Δοκιμές και μετρήσεις 
θερμοκρασίας, υγρασίας και 
μετακίνησης των αλάτων στα δομικά
υλικά του διατηρητέου μνημείου 
Κονάκι, στα Ψαρά Ν. Χίου

11.631,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-49

3 30-6266./
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Συντήρηση του προγράμματος eCM 694,40 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-67

4 30-6262.003/
Καθαρισμός χειμάρρων και

αγωγών ομβρίων Δήμου Ψαρών
Εργασίες διαμόρφωσης χειμάρρων 24.304,00 ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-68

5 30-6262.023/
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κατεπείγουσα αποκατάσταση των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
ισχυρές βροχοπτώσεις στο 
διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 
2017

15.748,00 

ΠΟΛΙΤΙ
ΚΗ

ΠΡΟΣΤ
ΑΣΙΑ

Α-69

6 30-7412.005/ Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμου Ψαρών

18.061,82 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-70

ΑΔΑ: 7ΣΤΙΩΗΧ-2ΗΞ



Σελίδα 6 από 8

7 30-7411.001/ Μελέτη επισκευής, αποκατάστασης 
και αλλαγής χρήσης του κτιρίου 
«Κονάκι» στα Ψαρά

16.244,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-71

8 30-7412.010/ Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων Δήμου Ψαρών

28.520,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-48

9 64-7333.001/ Αποκατάσταση βατότητας δρόμου 
προς Φανάρι

29.722,16 ΘΕΟΜΗ
ΝΙΕΣ Α-72

10 30-6261./
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων

ακινήτων του Δήμου

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
συντήρηση των κουφωμάτων των 
δημοτικών κτιρίων

2.817,28 
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-73

11 10-6612./
Προμήθεια γραφικής ύλης και

λοιπά υλικά γραφείων

Προμήθεια Γραφικής Ύλης και 
λοιπών υλικών γραφείου

3.215,99 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-74

12 10-6613./
Προμήθεια εντύπων και υλικών

μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων

Προμήθεια μελανιών και τόνερ για 
τις συσκευές εκτύπωσης (εκτυπωτές, 
φωτοτυπικά μηχανήματα και fax)

1.990,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-75

13 00-6117./
Λοιπές αμοιβές λοιπών

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
ασφαλείας για το προσωπικό του 
Δήμου Ψαρών

243,04 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-76

14 10-6471./
Έξοδα πολιτιστικών

δραστηριοτήτων

Διοργάνωση μουσικής βραδιάς, από 
ομάδα επτά (7) μουσικών με 
πρόγραμμα έντεχνων, λαϊκών, 
ρεμπέτικων, και νησιώτικων 
τραγουδιών

3.179,48
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-77

15 25-6279./
Λοιπές δαπάνες για

ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριό
τητα

Παροχή υπηρεσιών «Αναλύσεις 
ύδατος» Δήμου Ψαρών

595,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-78

16 00-6711./
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

3η Απόδοση πιστώσεων ΚΑΠ έτους 
2017 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων -- 

2.000,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-79

17 00-6711./
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

4η Απόδοση πιστώσεων ΚΑΠ έτους 
2017 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων

2.000,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-80

18
15-6055.001/

Ασφαλιστικές εισφορές
προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα

7.502,30 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-81

19
15-6055.001/

Ασφαλιστικές εισφορές
προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για τους μήνες από 
ΜΑΊΟΣ έως και ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

7.994,95
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-82
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Α/Α Κ.Α.Ε./ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή δαπάνης
Ποσό

πίστωσης €
Πηγή

Χρηματ
ΑΙΤΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗΣ
20

15-6055.001/
Ασφαλιστικές εισφορές

προσωπικού που απασχολείται στο
πλαίσιο του Προγρ/τος  Εργασίας

Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών (εργοδότη – 
ασφαλισμένου) του προσωπικού που 
απασχολείται στο πλαίσιο του 
Προγρ/τος Εργασίας Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα για τους μήνες από 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ έως και 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

6.078,78 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-83

21 20-6721./
Εισφορά υπέρ συνδέσμων

Εισφορά του Δήμου Ψαρών στην 
Δι.Α.Νο.Χ.Α.Ε. για το έτος 2017 –Δ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

1.074,20 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-84

22 00-6452./
Συνδρομές Internet

Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική πλατφόρμα 
παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και 
νομικών τους προσώπων

992,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-85

23 10-6265./
Συντήρηση και επισκευή επίπλων

και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
λοιπού εξοπλισμού

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
πληροφορικής

3.968,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-86

24 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

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

100,87
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-87

25 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε 
δικηγόρο για την εκπροσώπηση του 
Δήμου στην περαιτέρω συζήτηση 
ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Χίου των 
εκδικασθεισών αγωγών οικογένειας 
Αρχοντού κατά του Δήμου Ψαρών.

500,00
ΤΑΚΤΙΚ

Α Α-88

26 00-6111./
Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων

Ανάθεση σε δικηγόρο των 
υποθέσεων εγκατάστασης κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας στην εδαφική 
περιφέρεια του Δήμου Ψαρών

400,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-89

27 30-6142.002/
Τεχνική υποστήριξη Δήμου Ψαρών
ωρίμανσης και ένταξης έργων στα
νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης ωρίμανσης και 
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων Δήμου Ψαρών

23.000,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-90

28 00-6117./
Λοιπές αμοιβές λοιπών

εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία

Παροχή υπηρεσιών «Έλεγχος 
χρήσης οικονομικού έτους 2017»

4.960,00

ΤΑΚΤΙΚ
Α

Α-91

29
00-6451./

Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
ετήσιας ηλεκτρονικής (υπηρεσίες 
μέσω διαδικτύου) και έντυπης 
συνδρομής σε εφημερίδες του Νομού
Χίου

300,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-92

30
00-8261./

Λοιπές επιστροφές

Επιστροφή ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στον
μισθωτή του δημοτικού ακινήτου 
«ΣΠΙΤΑΛΙΑ»

1.704,00 ΤΑΚΤΙΚ
Α Α-93
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Α/Α Κ.Α.Ε./ΤΙΤΛΟΣ Περιγραφή δαπάνης
Ποσό

πίστωσης €

Πηγή
Χρημα

τ

ΑΙΤΗΜΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

31
00-8261./

Λοιπές επιστροφές

Επιστροφή αχρεωστήτως 
εισπραχθέντος ποσού βάσει του Β.Δ. 
17/5/15.06.59 άρθρο 26 παρ. 13

18,98
ΤΑΚΤΙ

ΚΑ Α-94

32

10-6112./
Αμοιβές τεχνικών

Εργασίες σύνταξης της 
πραγματογνωμοσύνης η οποία αφορά
στην υπόθεση «Αναγνώριση 
Κυριότητας σε Ακίνητα» στη θέση 
«Κάτω Γυαλός», σύμφωνα με την 
απόφαση με αριθμό 136/2013 του  
Πρωτοδικείου Χίου

2.562,48 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-95

33
00-6142.005/

Συντήρηση ιστοσελίδας Δ.Ψαρών

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 
ανάπτυξης των ιστοσελίδων του 
Δήμου Ψαρών

4.988,00
ΤΑΚΤΙ

ΚΑ Α-96

34 30-6262.099/
Επισκευή συντήρηση λοιπών

μονίμων εγκαταστάσεων

Εκτέλεση εργασιών ελέγχου και 
πιστοποίησης συμμόρφωσης 
παιδικής χαράς του Δήμου Ψαρών

505,32 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-97

35 00-6073./
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού

και συμμετοχής σε συνέδρια και
σεμινάρια

Δαπάνη επιμόρφωσης οδηγών για 
την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

800,00 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-98

36 00-6492./
Δικαστικά έξοδα και έξοδα

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
ή συμβιβαστικών πράξεων

Δαπάνη που προέκυψε από την υπ’ 
αρ. 107/2016 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Χίου

3.000,00 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-99

37 30-6266./
Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

Παροχή υπηρεσιών «ετήσια 
υποστήριξη του συστήματος 
ωρομέτρησης προσωπικού Δήμου
Ψαρών»

186,00 ΤΑΚΤΙ
ΚΑ Α-100

ΣΥΝΟΛΟ 235.556,39

2. Εγκρίνει τα 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 των
σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/2018
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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