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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 16-5-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 43 / 2022
Περίληψη: Καθορισμός κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, δεκτικών
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

έκδοσης

Στη Σκύρο, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α') και ισχύει σήμερα , και ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
2290 από 13-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Η κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο
ερωτηθέντες οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν.
3852/2010, αποδέχτηκαν ομόφωνα τον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως αναγκαία , μετά την
ενημέρωσή τους από τον κ. Δήμαρχο ως προς το επείγον της λήψης απόφασης, όπως αναφέρεται
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και στην πιο κάτω εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος διοικητικού οικονομικού του Δήμου κ.
Μανδηλαρά Μερσύνης, η οποία έχει ως ακολούθως:
Με την έναρξη κάθε νέου οικον. έτους λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία καθορίζονται οι κωδικοί του Προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου, σε βάρος των οποίων
μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής με θέμα: «Περί καθορισμού των
κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους ......., δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής»(άρθρο 172 Ν. 3463/06), Β.Δ 59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α ).
Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται ρητά και περιοριστικά οι κωδικοί του
Προϋπολογισμού με την αιτιολογία αυτών και την υπάρχουσα εγγεγραμμένη και εγκεκριμένη
πίστωση.
Η εν λόγω απόφαση μπορεί να συμπληρωθεί κατά την διάρκεια της χρήσης με νεότερη Α.Δ.Σ.,
αν κριθεί απαραίτητος ΚΑΕ έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ο οποίος δεν είχε
συμπεριληφθεί στην αρχική απόφαση προκειμένου να χαρακτηριστεί δεκτικός προς τούτο.
Δεκτικοί κωδικοί αριθμοί προϋπολογισμού είναι οι κωδικοί όπου σε αυτούς ψηφίζονται
πιστώσεις για να αντιμετωπισθούν δαπάνες και να εκδοθούν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής
εφόσον η πληρωμή τους με τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ανάγκη ηλεκτροδότησης των δικτύων
αποχέτευσης που υλοποιούνται στο νησί , καθώς και κάθε άλλης εργασίας που αφορά σε επέκταση
δικτύων ηλεκτροφωτισμού και με δεδομένο ότι για την εκτέλεση των εργασιών αυτών αποκλειστικός
ανάδοχος είναι εκ του νόμου η ΔΕΔΔΗΕ η οποία προεξοφλείται προκειμένου να προχωρήσει σε κάθε
είδους εργασίες που αφορούν σε ηλεκτροδότηση και συνεπώς δεν είναι συμβατή η διαδικασία της
προεξόφλησης των εργασιών με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος
Ζητείται από τα μέλη του Δ.Σ
1.
να εγκρίνουν τον καθορισμό του κωδικού αριθμού δαπανών 20-7325.011 του
προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου έτους 2022 , ως δεκτικού για την έκδοση Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής,
2. Τη λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση των Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής, στο όνομα του υπολόγου που θα οριστεί με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά.
Οι κ.κ δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1/
Καθορίζουν τον πιο κάτω κωδικό δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού του
Δήμου Σκύρου ως δεκτικό για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής:
ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ ΤΙΤΛΟΣ

20-7325.011
Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ
2022

Προπληρωμή εργασιών
ΔΕΔΗΗΕ που αφορούν σε
ηλεκτροδοτήσεις

40.000,00

2/
Εγκρίνουν το άνοιγμα λογαριασμών για τη διαχείριση των Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής, στο όνομα του κάθε υπολόγου που θα οριστεί με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 43 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

