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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 14/2018
Ημερ. Απόφασης 4/3/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 3 / 2018 από 4/3/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.828/28/2/2018 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: 7
Ανακατανομή της πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.636.800,00 ευρω για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
καο έγκριση διάθεσης πίστωσης 150.000,00 ευρω για το τρέχον έτος
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 813/28-02-2018 εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας του δήμου
« Με την αριθ.88/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΩΠ7ΨΩΨ6-ΗΙ5, ΑΔΑΜ: 17REQ001837011) εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη ποσού 1.636.800,00 € στον
Κ.Α.25.6117.03 για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 και η διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00 € για το έτος 2017.
Η ανωτέρω Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το υπ’ αριθ. Πρωτ.3634/18.08.2017 έγγραφό μας, σύμφωνα με το
άρθρο 37 του Ν.4257/2017 και το άρθρο 67 του Ν.4270/2017 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.22
του άρθρου 10 του Ν.4337/2015), προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας
του προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους που αφορά.
Επειδή, ωστόσο, εντός του έτους 2017 δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς
διαγωνισμού,
επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει αναδειχθεί Ανάδοχος για την εν λόγω υπηρεσία και
επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές,
κρίνεται αναγκαία η λήψη εκ νέου απόφασης για την ανακατανομή των ποσών που αντιστοιχούν
στην πολυετή δαπάνη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύμβαση για την «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Αφαλάτωση)» εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε πέντε (5). Ο συνολικός προϋπολογισμός της
δαπάνης ανέρχεται σε 1.636.800,00 Ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.
Όταν μία σύμβαση επεκτείνεται και πέραν του εκάστοτε οικονομικού έτους, πρέπει να έχει
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του αναθέτοντος Δήμου
για το τμήμα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προμήθειας) που πρόκειται να εκτελεστεί
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
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Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ
ολοκλήρου τα επόμενα έτη, η έγκριση της διάθεσης πίστωσης παρέχεται με Απόφαση του από το
νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους (εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής), με την οποία
αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η συγκεκριμένη Απόφαση κοινοποιείται στην
οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο
νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη (παρ. 3
άρθρο 67 Ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015).
Η προβλεπόμενη στις ανωτέρω παραγράφους απόφαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε
αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση
των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. (παρ. 4 άρθρο
67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15).
Στην Απόφαση έγκρισης απαιτείται να αναφέρονται τα εξής:
α. Το συνολικό ποσό.
β. Το ποσό κατ’ έτος.
γ. Ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου.
δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε..
Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται και στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής
υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης. (παρ.5 άρθρο 67
Ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτ. γ’ του Π.Δ.113/2010 ορίζεται ότι, η Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο η
πραγματοποίηση δαπανών, περιλαμβάνει απαραίτητα, μεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής
επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, καθώς και την κατανομή αυτής
κατ' έτος σε περίπτωση τμηματικής πραγματοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός
οικονομικά έτη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Αφαλάτωση)» συνολικού ποσού 1.636.800,00
Ευρώ (Ένα εκατομμύριο εξακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες Οκτακόσια Ευρώ) η οποία εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριμένα σε πέντε (5) έτη.
Προτείνεται η έγκριση και η ανακατανομή της πίστωσης του συνολικού ποσού 1.636.800,00 € της
ανωτέρω δαπάνης για τα επόμενα πέντε (5) έτη, καθώς και η δέσμευση της πίστωσης ποσού
150.000,00 € για το τρέχον έτος σε βάρος του Κ.Α. 25.6117.03 του προϋπολογισμού του 2018, ως
εξής:
Κ.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ
2018
150.000,00 Ευρώ
2019
350.000,00 Ευρώ
2020
350.000,00 Ευρώ
25.6117.03
2021
350.000,00 Ευρώ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2022
350.000,00 Ευρώ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
2023
86.800,00 Ευρώ
Συνολική Δαπάνη

1.636.800,00 Ευρώ

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
(Αφαλάτωση)» είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, στον
Κ.Α.25.6117.03, με ποσό 150.000,00 €.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2018 έχει εγκριθεί με την αριθ. 29/2018 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨΞΑΩΨ6-Ν2Ζ) η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ.
Πρωτ.199/14203/13.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ1ΖΟΡ10-47Ο) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από Τακτικά Έσοδα του Δήμου.
Έχει εκδοθεί και υπογραφεί η από 03.08.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 284/2018.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της :
 το αριθ.72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010,
 τις Εγκύκλιους 6347/24.05.1985 και 38135/09.07.1986,
 την Εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. ,
 το άρθρο 67 Ν.4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του
Ν.4337/2015,
 το υπ’ αριθ. Πρωτ. Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014 έγγραφο,
 την με Α/Α 284/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης,
καλείται να προχωρήσει:
Α. Στην έγκριση της δαπάνης και στην ανακατανομή συνολικής πίστωσης ύψους Ενός εκατομμυρίου
Εξακοσίων Τριάντα Έξι χιλιάδων Οκτακοσίων ευρώ (1.636.800,00 €), για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Αφαλάτωση)», το οποίο
κατανέμεται στα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 ως εξής:
- Στο τρέχον έτος 2018 εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.25.6117.03
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα, από
Τακτικά Έσοδα του Δήμου Αλοννήσου.
- στο έτος 2019 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2020 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2021 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2022 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2023 ποσό Ογδόντα Έξι χιλιάδες Οκτακόσια ευρώ (86.800,00 €).
Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης
αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι
αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην
εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την δαπάνη και την ανακατανομή συνολικής πίστωσης ύψους Ενός εκατομμυρίου
Εξακοσίων Τριάντα Έξι χιλιάδων Οκτακοσίων ευρώ (1.636.800,00 €), για την παροχή υπηρεσίας με
τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Αφαλάτωση)», το οποίο
κατανέμεται στα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023 ως εξής:
- Στο τρέχον έτος 2018 εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.25.6117.03
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα, από
Τακτικά Έσοδα του Δήμου Αλοννήσου.
- στο έτος 2019 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2020 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2021 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2022 ποσό Τριακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €).
- στο έτος 2023 ποσό Ογδόντα Έξι χιλιάδες Οκτακόσια ευρώ (86.800,00 €).
Β. Με την έναρξη κάθε επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης
αυτής, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι
αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην
εναπομείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14 / 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
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Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

