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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/2018 συνεδρίασης της 

 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου . 

ΘΕΜΑ:   «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018» 

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου  σήμερα 

στις 26 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φολεγάνδρου κατόπιν της υπ’ αριθμόν  69 / 

22-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.                                                                                                                                     

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε  ( 5 ) ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαδοπούλου Ευθαλία  1. Λιζάρδος Ιωάννης 

2. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος  2. Μάκκας Οδυσσέας 

3. Καρυστηναίου Ευδοξία 
ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 

4. Διβόλης Χριστόφορος 

5. Μπαλή Τίλλα - Μαρία   

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Παπαδόπουλος 

Νικόλαος για την  τήρηση των πρακτικών .     

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είπε : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 :                                 

Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών                                    

Δαπάνες τακτικών αποδοχών, συντάξεων, εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, 

ασφαλιστικών και προνοιακών παροχών, καθώς και 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.   Ειδικά:                                

αα) για τις δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους, ο χρόνος έναρξης ισχύος του 

προηγούμενου εδαφίου, όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και                                                        

ββ) οι δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, 

αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών με πίνακες που καταρτίζονται από 

τους διατάκτες, βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων . 

ΑΔΑ: 7Ν4ΙΩΗΘ-ΣΦ4



Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3852/2010 και τις τροποποιήσεις του  

Υποχρεωτικές δαπάνες είναι:                                                                                                                                                                          

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, κάθε είδους καύσιμο και 

ελαιολιπαντικό , τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των 

οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, 

καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  
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 των οχημάτων και των τελών 

κυκλοφορίας και διοδίων.                                                                                                    
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων. 

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των 

προγραμματικών  συμβάσεων. 

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.       

 Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση των 

δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και σταθερού 

χαρακτήρα σύμφωνα με τον πίνακα που σας παραθέτουμε . 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της :                                                                         

1.-  Την εισήγηση του προέδρου                                                                                                                                                                                                   

2.-  Τις διατάξεις ου Ν. 3463/2006 "Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"                      

3.-  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»                    

4.-  Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016                                                                       

ύστερα διαλογική συζήτηση που ακολούθησε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων των κωδικών αριθμών του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που κάνουν αναφορά σε δαπάνες πάγιου και 

σταθερού χαρακτήρα ως ακολούθως : 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2018 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΟΣΟ ΚΑ 

00.6031 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15.012,00 

00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 615,50 

00.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 3.287,00 

00.6121 
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, 
αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 

52.650,00 

00.6126.001 
Εργοδοτικές εισφορές αιρετών σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς & ταμεία Ι.Κ.Α. 

11.700,00 

00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές  αιρετών σε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 1.850,00 

00.6126.003 Εργοδοτικές Εισφορές αιρετών σε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΕΛΕΑ 1.150,00 

00.6126.004 
Εργοδοτικές εισφορές  αιρετών σε Ταμεία Επαγγελματικής 
Ασφάλισης ΕΛΤΑ 

1.050,00 

00.6152 Έξοδα κίνησης δημοτικών εισπρακτόρων 1.500,00 

00.6221 Ταχυδρομικά τέλη  3.200,00 

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού  5.000,00 

00.6312 Λοιποί φόροι  12.520,00 

00.6495.001 Δαπάνες λειτουργίας Διαδημοτικής Ταμειακής Υπηρεσίας 13.575,91 

10.6011 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

72.756,00 

10.6012 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

2.318,40 

10.6051.001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
(12,50%) 

9.384,30 

10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Π.Κ.Υ. 0822 (8%) 5.820,48 

10.6051.003 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 
(3%) 

877,92 

10.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών  5.900,00 

10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  10.480,00 

10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  832,00 

10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  2.000,00 

10.6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

3.000,00 

10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου  1.500,00 

20.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 150,82 

20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  950,00 

20.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 

24.649,59 

20.6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων 

22.000,00 

25.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 981,91 

25.6255 Λοιπά ασφάλιστρα  900,00 

25.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 

96.264,48 
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25.6279 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 
καθαριότητα  

21.060,00 

25.6613 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

8.000,00 

70.6041 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

34.659,00 

70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.704,41 

70.6273 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για 
δικές τους υπηρεσίες 

1.500,00 

70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  2.050,00 

 

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας : α) κ.κ. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ και β)  ΜΠΑΛΗ 
ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ μειοψηφούν στην απόφαση αυτή επειδή δεν ψηφίζουν οικονομικά θέματα 
κατά πάγια πολιτική τους . 
  

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 

κατωτέρω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος 

 2. Καρυστηναίου Ευδοξία 

Ακριβές Απόσπασμα 3. Διβόλης Χριστόφορος  

Η 4. Μπαλή Τίλλα - Μαρία   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
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