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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  115/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/6/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.πρ.:  1184/  15.6.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,  Σωτήρη  Παπαμιχαήλ,  που επιδόθηκε σε  κάθε ένα από  τα  μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -11-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

     Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                               Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Κρητικίδης Κων/νος 
      Αθανασούλης Κων/νος                                                            Γουργούλης Ιωάννης
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος    
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                
      Θανόπουλος Αθανάσιος       
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                       
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
      Δάβαρης Σταύρος (αναπλ.)                      
                                                                                                                                     

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

“Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού
οικονομικού  έτους 2018”

ΑΔΑ: ΩΞ8ΨΟΛΘΒ-575



Επί του   2  ου   θέματος    Ε.  H  .Δ    

ΘΕΜΑ:  «Αποδέσμευση  πιστώσεων οικονομικού έτους 2018»

Ως 2ο θέμα Εκτός Ημερήσιας διάταξης, εισηγούμαστε την αποδέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016,για τα οικονομικά έτη 2017 και ύστερα ισχύουν οι διατάξεις 
της παρ. 2α,β του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν 
όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, έλλειψη νόμιμων 
παραστατικών, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), 
ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του οργάνου 
που διέθεσε τη πίστωση. Ως μη εκτελεσθέν ποσό νοείται εκείνο το οποίο δεν έχει πληρωθεί. 
Μεταξύ της ανατροπής της υποχρέωσης που πραγματοποιείται στο τέλος του έτους και της πιθανής 
αποδέσμευσης ποσού στη διάρκεια του έτους, υπάρχει η εξής διαφορά: 

Αποδέσμευση ανάληψης υποχρεώσεων:
Ποσά τα οποία ενώ αναλήφθηκαν με ένα ποσό, στη συνέχεια λόγω μειωμένης προσφοράς από τον 
ανάδοχο ή κακής υπερεκτίμησης του ύψους, εν τέλει έρχονται να εκτελεστούν με μειωμένο ύψος. Στις 
περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να πραγματοποιείται αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού αμέσως 
μετά την οριστικοποίησή του και πριν το τέλος του έτους ώστε το μητρώο δεσμεύσεων να εμφανίζει ανά 
πάσα στιγμή τα πραγματικά δεδομένα (πολλές φορές οι οικονομικές υπηρεσίες δεν προχωρούν μέχρι το 
τέλος του έτους στις αποδεσμεύσεις του πλεονάζοντος ποσού). Οι σημαντικότερες περιπτώσεις εδώ, 
αφορούν τις δεσμεύσεις των τεχνικών έργων μετά από δημοπρασίες, όπου το ποσό της δαπάνης που 
δεσμεύτηκε είναι προφανώς μεγαλύτερο από το ποσό με το οποίο κατακυρώθηκε το έργο. 

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων:
Αντίθετα στις περιπτώσεις της ανατροπής του μη εκτελεσθέντος ποσού, το τελικό ποσό προκύπτει εάν 
από το αρχικά δεσμευθέν ποσό αφαιρεθεί εκείνο που πληρώθηκε μέχρι τέλος του έτους. Δεν επιτρέπεται 
η αποδέσμευση δαπάνης πριν το τέλος του έτους στις περιπτώσεις που η δαπάνη ή μέρος της δεν 
εκτελέστηκε μέχρι τέλος του έτους και μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες δεν 
ματαιώθηκαν, απλά δεν ολοκληρώθηκε η πραγματοποίησή τους ή η πληρωμή τους εντός του έτους. Η 
αποδέσμευση των περιπτώσεων αυτών δεν γίνεται για να χρησιμοποιηθούν σε άλλη δαπάνη, αλλά 
αποκλειστικά για να αναληφθούν εκ νέου στην επόμενη χρήση. Για παράδειγμα εάν μία δαπάνη ύψους 
130.000 ευρώ δεν εκτελεστεί πλήρως ή δεν πληρωθεί μέχρι τέλους της χρήσης, αλλά εκτελεστεί 
(τιμολογηθεί) σε ύψος 30.000 ευρώ και πληρωθούν οι 10.000 από τις τιμολογηθείσες, τότε αποδεσμεύεται
ποσό ύψους 120.000 ευρώ (100.000 που δεν τιμολογήθηκαν και 20.000 που δεν εξοφλήθηκαν), από τα 
οποία 100.000 αναλαμβάνεται στον ΚΑΕ της δαπάνης του επόμενου έτους ως συνεχιζόμενη δαπάνη 
(πρέπει ο ΚΑΕ να συνεχίσει να είναι ο ίδιος με αυτόν του προηγούμενου έτους) και ποσό 20.000 στο ΚΑΕ 
81 για την αποπληρωμή τιμολογίων ύψους 20.000.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος ρυθμίσει παλαιές οφειλές του κατόπιν συμφωνίας με τον 
αντισυμβαλλόμενο, θα προχωρά σε ανατροπή των ποσών των παλαιών οφειλών που ρυθμίζονται και σε 
εκ νέου ανάληψη των ποσών που ορίζονται στη συμφωνία της ρύθμισης. Έτσι οι οφειλές θα λογίζονται ως
εκκρεμείς ή ληξιπρόθεσμες με βάση τις νέες ημερομηνίες υποχρέωσης εξόφλησης που θα ισχύουν. 
Το Μητρώο Δεσμεύσεων ενημερώνεται με διαγραφή των ποσών που αποδεσμεύονται. Για την έκδοση 
των προαναφερόμενων ανακλητικών αποφάσεων από τα όργανα που διέθεσαν τη πίστωση και την 
καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων από την οικονομική υπηρεσία, ακολουθείται η διαδικασία 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/proedriko-diatagma-80-2016/arthro-4-pd-80-2016-diadikasia-gia-tin-ekdosi-tis-apofasis-analipsis-ypoxreosis.html
ΑΔΑ: ΩΞ8ΨΟΛΘΒ-575



που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ. 80/2016 και αναλύεται περαιτέρω στην αριθ. 2/100018/0026/30-
12-2016 εγκύκλιο, για τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

Οι εν λόγω αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά, είτε για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που  
ανατρέπεται, είτε συγκεντρωτικά ανά κωδικό αριθμό εξόδων (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης 
υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στο εν λόγω ΚΑΕ, ανάλογα.

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις :

1. Την υπ’ αρ. 72 Ν.3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει

2. Την υπ΄αρ. 158 Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει

3. Την υπ’αρ. 240, αρ. 236 και αρ.234 του Ν. 3463/06 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", 
όπως ισχύει

4. Την υπ’ αρ. 4 του Π.Δ. 80/16

5. Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών 2/100018/0026/3012-16

Παρακαλώ να εγκρίνετε την αποδέσμευση της πίστωσης του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου 
οικονομικού έτους 2018, για την οποία  έχει αναληφθεί υποχρέωση και δεν θα εκτελεστεί λόγω ακύρωση 
της υπ’ αρ. 101/2018 Α.Δ.Σ.

ΚΑΕ 15.6471.14.  ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία Α.Α.Υ Ποσό
Έκθεσης

Αποδεσμεύσεις Ποσό προς
Αποδέσμευση

30/05/2018 124 12.800,00€ 0,00 12.800,00€

Σύνολα Κωδικού 15.6471.14 12.800,00€ 0,00 12.800,00€

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., οικονομικού έτους 
2018,  όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

http://www.karagilanis.gr/files/egk_2_100018_0026_2016.pdf
http://www.karagilanis.gr/files/egk_2_100018_0026_2016.pdf
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/proedriko-diatagma-80-2016/arthro-4-pd-80-2016-diadikasia-gia-tin-ekdosi-tis-apofasis-analipsis-ypoxreosis.html
ΑΔΑ: ΩΞ8ΨΟΛΘΒ-575



Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 115/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ.,
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),
                                                                            Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.), Δάβαρης Στ. (αναπλ.)                      

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη

ΑΔΑ: ΩΞ8ΨΟΛΘΒ-575
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