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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου . 

ΘΕΜΑ:   «Αποδέσμευσης – ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων 

του Δήμου Φολεγάνδρου οικονομικού έτους 2017» 

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  εισηγούμενη το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε : 

Από την οικονομική υπηρεσία του δήμου έχει υποβληθεί εισήγηση για την 

αποδέσμευση – ανατροπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017 , που δεν έχουν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο.                    

Η εισήγηση έχει ως εξής : 

α. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης 

χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού 

διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του 

οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.  

β. Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), 

που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την 
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ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 

31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

γ. Για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους η αρμοδιότητα έγκρισης των 

δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β, ασκείται από συλλογικό 

όργανο, η απόφαση ανάκλησης της δέσμευσης, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 

Δεκεμβρίου, δύναται να προηγείται της σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία 

εκδίδεται εντός του α' δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού 

έτους. (παρ. 2 άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016)  

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, 

απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο 

διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή 

ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους 

δήμους, όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της 

υποχρέωσης από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν 

καταχωρείται στο μητρώο δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν 

έχει εφαρμογή. 

 

Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/65486 /ΔΠΔΣΜ/23.12.2014 σε περίπτωση που το 

συμβατικό αντικείμενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν 

ποσό της δαπάνης είναι μικρότερα (πχ λόγω απορρόφησης μικρότερων 

ποσοτήτων στα καύσιμα) από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο 

φορέας να προβεί σε ανατροπή, κατά το μέρος μη εκτέλεσης της αντίστοιχης 

ανάληψης υποχρέωσης, μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με 

σχετική αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησης του αρμοδίου κατά περίπτωση 

οργάνου διάθεσης της πίστωσης  

 

Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015:  

1. Αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για 

οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης 

μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι 

το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του 

Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους) 

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη 

υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου 

(ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν 

λόγω ΚΑΕ.  

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της 

οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της 

δαπάνης,  να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, 

στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  
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2. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 

Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα 

αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές 

εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης.  

3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική.  

Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να 

πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο 

στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του τρέχοντος έτους. Για τον 

έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη 

νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, να επισυνάπτεται και η απόφαση της 

αντίστοιχης ανατροπής του προηγούμενου έτους. 

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά 

κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' 

εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 

3463/2006). 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις: 

α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως 

ισχύουν.                                                                                                                         

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10                                                                       

γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) 

όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2                                                                                  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 

30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 

2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015. 

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις 

οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο 

οικονομικό έτος 2017 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση 

κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνουμε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- 

δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2017 , για τις οποίες η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017 ή 
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επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του 

σχετικού διαγωνισμού . 

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:  

          
          Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό Ανατρεπόμενης 

Ανάληψης 
Υποχρέωσης  

00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά-
ειδικά επιδόματα) 

49,00 

 
00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 742,08 

 
00.6056.002 Εισφορά Υ.Π.Ε.Ρ. Τ.Π.Δ.Υ. σύμφωνα με την υπόδειξη της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
3.060,08 

 
00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού –συμμετοχής σε 

συνέδρια & σεμινάρια 
103,80 

 
00.6111 Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων 133,52 

 
00.6121 Έξοδα παράστασης Δημάρχου αντιδημάρχου & προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 
130,00 

 
00.6126.001 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 

& ταμεία Ι.Κ.Α. 
5.364,65 

 
00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών σε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 739,96 

 
00.6126.003 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών σε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ΕΛΕΑ 344,25 

 
00.6126.004 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών σε Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 520,51 

 
00.6142.003 Τεχνική υποστήριξη Δήμου 516,01 

 
00.6142.004 Σύνταξη περιουσολογίου Δήμου Φολεγάνδρου 4.950,00 

 
00.6142.005 Εσωτερικός έλεγχος 1.661,61 

 
00.6142.006 Παραμετροποίηση έλεγχος ενημέρωσης στοιχείων 

μισθοδοσίας 
1.240,00 

 
00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 892,03 

 
00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού 17,15 

 
00.6311 Φόροι τόκων 40,32 

 
00.6421 Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 1.000,00 

 
00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 216,79 

 
00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 7,10 

 
00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 576,82 

 
00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 91,01 

 
00.6452 Συνδρομές INTERNET 728,00 

 
00.6495.001 Δαπάνες Διαδημοτικής Ταμιακής Υπηρεσίας 5,99 

 
00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 6.054,01 

 
00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 

εισοδημάτων σε τρίτους 
13,82 

 
00.8117.001 Λοιπά έξοδα 41,43 

 
00.8231.003 Τ.Π.Δ.Υ. 100,00 

 
10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμου προσωπικού  υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

(12,50%)  
129,82 

 
10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού  υπέρ Τ.Π.Κ.Υ.  0822 

(8,00%)  
918,86 

 
10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 

(3%) 
1.087,44 

 
10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. μόνιμου προσωπικού 2.921,76 

 
10.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
4.566,00 
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10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 168,00 

 
10.6261 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου 168,07 

 

10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 105,39 

 
10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
104,85 

 
10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 31,02 

 
10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 64,09 

 
10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 
371,33 

 
10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 0,10 

 
10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 57,73 

 
10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων 0,01 

 
10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας 143,98 

 
10.7134 H/Y & ηλεκτρονικά συγκροτήματα & λογισμικά 150,99 

 
10.8117.001 Λοιπά έξοδα 15,72 

 
15.6262 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 

κτιρίων έργων) 
634,76 

 
15.6631 Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού  υλικού 943,64 

 
15.7336.001 Συντήρηση Ελικοδρομίου 307,49 

 
20.6056.001 ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1.207,74 

 
20.6056.002 ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 402,58 

 
20.6151 Δικαιώματα τρίτων (Δ.Ε.Η. Κ.Λ.Π) από την είσπραξη τελών & 

φόρων 
709,84 

 
20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και  
117,00 

 
20.6263 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων  483,21 

 
20.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 

τους υπηρεσίες 
55,00 

 
20.6414 Μεταφορές εν γένει 218,80 

 
20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού σακούλες, 

καθαριστικά 
10,32 

 
20.6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων 
266,85 

 
20.8117.001 Λοιπά έξοδα 54,53 

 
25.6056.001 ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 2.140,63 

 
25.6056.002 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 713,54 

 
25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
18.613,73 

 
25.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων)   
647,60 

 
25.6265.002 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων & εξοπλισμού μονάδων αφαλάτωσης 
16.568.82 

 
25.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 4.260,00 

 
25.6414.002 Μεταφορά νερού στους οικισμούς Άνω Μεριά-Αγκάλη 0,02 

 
25.6662.001 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 173,97 

 
25.6662.002 Υλικά συντήρησης & επισκευής δικτύου ύδρευσης 66,59 

 
25.6691.001 Προμήθεια χημικού υλικού αφαλάτωσης 127,49 

 
25.7135.001 Προμήθεια αντλιών ύδρευσης 212,53 

 
25.7336.001 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 1.438,17 

 
30.7333.001 Συντήρηση μονοπατιών-παραλιών 146,47 
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30.7333.003 Συντήρηση οδικού δικτύου 96,12 

 
30.7411.003 Μελέτες βιολογικού καθαρισμού 24.800,00 

 
70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά 

& ειδικά επιδόματα)  
6.145,67 

 
70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.634,86 

 
70.6279.004 Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις 2,00 

 
70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 479,82 

 
 

 

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας : α) κ.κ. Διβόλης Χριστόφορος και β) 

Μπαλή Τίλλα Μαρία 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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