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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφασης 2/2018
Ημερ. Απόφασης 22/1/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 1 / 2017 από 22/1/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.150/18/1/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 2
Περί ψήφισης και διάθεσης πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 Ν.
3463/06
ΑΠΟΦΑΣΗ
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέγνωσε την αριθμ. 142/18-01-2017 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου
«Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο
νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού
έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από
την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα
οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του
περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών».
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις
οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών
συμβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού
αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους
καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
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ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό
που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων,
σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους».
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση
της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών
επιχειρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και
μελετών.»
ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και
ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η
εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα νομικά
πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την
31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που
γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη,
πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται
νόμιμη.
Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση που δεν
έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων.
Oι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για
πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου. (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012
τεύχος Β'))
ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 καταργούνται με την περίπτ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.
Σημειώνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του ΔΚΚ - ν. 3463/2006, δεν έχει καταργηθεί έως σήμερα. Συνεπώς, από
την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα των δήμων να πληρώνουν
τις υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους (αντί της 31ης Ιανουαρίου),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
Επειδή το οικονομικό έτος 2017 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους,
η
μπορούν έως την 31 Μαρτίου 2018 να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν
υποχρεωτικές δαπάνες.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ
- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10
- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’)
- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'
- τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2017.
- Τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
πρέπει να προχωρήσει στη διάθεση και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών εξόδων προηγούμενου
οικονομικού έτους για την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα, όπως
αυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΠΑΡ. 1 Ν.3463/06

Λογαριασμός

Έκθεση

Ημ/νία

Αιτιολογία

Συνολική Πίστωση
Προϋπολογισμού
Προηγούμενου
Οικονομικού Έτους

Ψήφιση Πίστωσης
Υποχρεωτικής
Δαπάνης
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00.6222.01

36

02/01/2018

00.6821.01

37

02/01/2018

00.6822.01

38

02/01/2018

10.6461.01

39

02/01/2018

10.6462.01

40

02/01/2018

10.6463.01

41

02/01/2018

ψήφιση πίστωσης ποσού 430,16€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Ταχυδρομικά Τέλη», η οποία
είναι ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις Χρήσης», η οποία
είναι ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
Ταμείων», η οποία είναι ανάγκη
να πληρωθεί άμεσα, σύμφωνα με
το άρθρο 160 του ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
1.000,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων», η οποία είναι
ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
1.300,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Δημοσίευση προκηρύξεων», η
οποία είναι ανάγκη να πληρωθεί
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 160
του ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
3.000,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», η
οποία είναι ανάγκη να πληρωθεί
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 160
του ΔΚΚ.

3.200,00

430,16

1.000,00

300,00

500,00

150,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

1.300,00

10.000,00

3.000,00

Οι ανωτέρω αποτελούν δαπάνες του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και όχι του προηγούμενου έτους. Ο
προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους θεωρείται ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου έτους.
Τα χρηματικά εντάλματα στην περίπτωση αυτή εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού και δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του περασμένου χρόνου. Ως πιστώσεις του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού, θεωρούνται αυτές του προϋπολογισμού του λήξαντος έτους.
Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις ανωτέρω διατάξεις
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πιστώσεις σε βάρος διαφόρων κωδικών εξόδων προηγούμενου οικονομικού έτους
για την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα, όπως αυτές
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:
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ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΠΑΡ. 1 Ν.3463/06

Λογαριασμός

Έκθεση

Ημ/νία

00.6222.01

36

02/01/2018

00.6821.01

37

02/01/2018

00.6822.01

38

02/01/2018

10.6461.01

39

02/01/2018

10.6462.01

40

02/01/2018

10.6463.01

41

02/01/2018
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ψήφιση πίστωσης ποσού 430,16€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Ταχυδρομικά Τέλη», η οποία
είναι ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις Χρήσης», η οποία
είναι ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€
για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
Ταμείων», η οποία είναι ανάγκη
να πληρωθεί άμεσα, σύμφωνα με
το άρθρο 160 του ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
1.000,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών
καταστάσεων», η οποία είναι
ανάγκη να πληρωθεί άμεσα,
σύμφωνα με το άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
1.300,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Δημοσίευση προκηρύξεων», η
οποία είναι ανάγκη να πληρωθεί
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 160
του ΔΚΚ.
ψήφιση πίστωσης ποσού
3.000,00€ για την πληρωμή της
υποχρεωτικής δαπάνης με τίτλο:
«Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», η
οποία είναι ανάγκη να πληρωθεί
άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 160
του ΔΚΚ.
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Οι ανωτέρω αποτελούν δαπάνες του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους και όχι του προηγούμενου έτους. Ο
προϋπολογισμός του προηγούμενου έτους θεωρείται ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου έτους.
Τα χρηματικά εντάλματα στην περίπτωση αυτή εκδίδονται σε βάρος των πιστώσεων του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού και δεν σχετίζονται με τη διαχείριση του περασμένου χρόνου. Ως πιστώσεις του υπό κατάρτιση
προϋπολογισμού, θεωρούνται αυτές του προϋπολογισμού του λήξαντος έτους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

