
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 60319/31.12.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης Έκτακτης Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  472/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Εισήγηση για την αποδέσμευση – ανατροπή των 
απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2015 

 

Σήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60316/31.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  31.12.2015.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ,ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Ουδείς 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  

κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

    ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την εισήγηση για την αποδέσμευση – 

ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 60302/31.12.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις του άρθρου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,βάση των οποίων οι δήμοι 

και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νοούνται, από την 17η Αυγούστου 2010 

(ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόμου), ως φορείς γενικής κυβέρνησης. 

 τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 όπου 

«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται      

            ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της      

             Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση) και 

             2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του         

             Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται       

             σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του     

             κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η     

             αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).» 

 τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10  

 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 την Εγκύκλιο Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010  

 την εγκύκλιο 30/20-04-2011 «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.». 

 το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/96117/0026-20/12/2011 έγγραφο του γενικού λογιστηρίου του 

κράτους, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του 

άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10, 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. 
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«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 2015. 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 του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης 

ανατροπής του 2015.» 

 την εγκύκλιο  Υπ. Οικον  2/112634/0026/ 2013  

 την εγκύκλιο  Υπ. Οικον  2 / 97612 / 0026 / 2014 

 την εγκύκλιο  Υπ. Οικον  2/81869/0026/2015  

     Με βάσει τα ανωτέρω, ο διατάκτης του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, 

οφείλει να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το συνημμένο πίνακα 

εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδέσμευση των  πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2015 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο. 
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ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ Α.Δ.Σ. 

  
    

Κωδικός Περιγραφή Υπολοιπο 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

00.6131.0002 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του  Δήμου 6826,50 Α.Δ.Σ. 

00.6142.0006 Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων 26056,52 Α.Δ.Σ. 

00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 147,82 Α.Δ.Σ. 

00.6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δημοτικών ιατρείων 355,16 Α.Δ.Σ. 

00.6441.0003 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις  της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής 675,72 Α.Δ.Σ. 

00.6443.0005 Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του Δήμου μας 1660,60 Α.Δ.Σ. 

00.6443.0007 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου 1666,43 Α.Δ.Σ. 

00.6443.0009 Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης 111,85 Α.Δ.Σ. 

00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 20500,00 Α.Δ.Σ. 

00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 1500,00 Α.Δ.Σ. 

00.6739.0002 Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 747,36 Α.Δ.Σ. 

1066150010 Δημιουργικό εντύπων ,αφισών , προσκλήσεων 9692,40 Α.Δ.Σ. 

1560630005 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)  ΔΗΚΕΠΑΚΑ 13104,12 Α.Δ.Σ. 

1562350001 Μιθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής  1654,35 Α.Δ.Σ. 

156422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 212,40 Α.Δ.Σ. 

1564710002 Αεροπανώ 12322,14 Α.Δ.Σ. 

1564710003 Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων   26952,38 Α.Δ.Σ. 

1564710004 Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων  2767,50 Α.Δ.Σ. 

1564710005 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκδηλώσεων  310,09 Α.Δ.Σ. 

1564710006 Προμήθεια πανώ-αφισών-λαβάρων εκδηλώσεων  6888,00 Α.Δ.Σ. 

1564710010 Ενοικίαση στολών  4981,50 Α.Δ.Σ. 

1564710011 Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου  33087,00 Α.Δ.Σ. 

1564710012 Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων  1254,60 Α.Δ.Σ. 

1564720001 Προμήθεια μεταλλίων,επάθλων  3098,37 Α.Δ.Σ. 

1564730001 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου 2485,09 Α.Δ.Σ. 

1564730002 Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας 3493,20 Α.Δ.Σ. 

1564730003 Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις 3999,35 Α.Δ.Σ. 

1564740001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα εκπαιδευτικά τμήματα  68,04 Α.Δ.Σ. 

356422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 134,00 Α.Δ.Σ. 

ΣΥΝΟΛΟ   186752,49   
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010. 

Β. Εγκρίνει την  αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2015, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

               ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΔ1ΜΩΕΒ-ΔΨΜ


		2016-01-29T11:27:31+0200
	Athens




