ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 496/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 29694/22-12-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
1
Γκογκάκης Γρηγόριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαμάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Θερμός Ευάγγελος
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Σέρβος Κων/νος
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Βλάχος Κων/νος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
Καββαδάς Θωμάς
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
17
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος Γαζή-Παρασκευά
19
Γιαννιώτης Οδυσσέας
19
Σωτηρία, λόγω απουσίας του Προέδρου Γκογκάκη
20
20
Γρηγόριου.
21
21
22
22
23
23
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
24
24
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 37ης/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού
έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα 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 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)
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. 2/86708/0026/28.11.2017:
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 Κύριου ή
Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο
Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα
αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.
2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης
που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης
υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών
στοιχείων κάθε Φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης,
είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.
β. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από
Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ.,
ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω
απόφαση, τα στοιχεία καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας
(Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.
γ. Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την
παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές
λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό
καταχώρισης.
Στην εγκύκλιο Υπ.Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός
του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο
οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που
έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2017.
Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες των φορέων να
μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του 2018, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής
εντός 2017.
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).
Λαμβάνοντας υπόψη:
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 παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006)
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. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ.
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017.
2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης
δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017
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Εισηγούμαστε
Την έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων- δεσμεύσεων πιστώσεων, με ημερομηνία ανατροπής την
31η/12/2017, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο
οικονομικό έτος 2017 .
Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
α/α

ΣΕΙΡΑ/Α
Α
1.
2.
3.

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

Α-1529
Α-1622

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
31/12/2017
31/12/2017

00-6434.002
00-6434.001

Α-1635

31/12/2017

00-6736

Α-1680
Α-1697

31/12/2017
31/12/2017

00-6736
00-6434.002

Α-1712

31/12/2017

00-6735

Α-1714

31/12/2017

00-6736

Α-1753
Α-1824

31/12/2017
31/12/2017

00-6443
00-6434.002

Α-1859
Α-1882

31/12/2017
31/12/2017

00-6441
00-6434.002

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η
ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
-7.812,00
-3.000,00
-2.400,00
-1.500,00
-1.240,00
-1.000,00
-1.000,00
-695,80
-343,50
-200,08
-133,08

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τέσσερις, οι κ.κ. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία, Γρηγόρη Ασπασία, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός
Φίλιππος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους
2017, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 496/2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Τα παρόντα μέλη

ΓΑΖΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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