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                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 
της 44 ης  (κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την    31 η  
∆εκεµβρίου 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  31 η   ∆εκεµβρίου  του έτους 2016 , ηµέρα  Σάββατο      και ώρα 15 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ     44462/30 -12 -2016   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι     (6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                   Ζαπάντης   Ανδρέας                                                                                       
2. Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                            
3. Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                          ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                
4.Κωνσταντάκης Άγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                            Ιωάννης Λυκούδης                                   
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                         
6.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Η Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ.  Σοφία Γαρµπή  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης, αναφέρει στα Μέλη 
της Επιτροπής τα παρακάτω: Με την υπ αρίθ. πρωτ.44462/30-12-2016 πρόσκληση καλεστήκατε σήµερα  σε  
κατεπείγουσα συνεδρίαση µε   µοναδικό θέµα     ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων , µε ηµεροµηνία  έως 31/12/2016 » Η συνεδρίαση ορίζεται  
κατεπείγουσα διότι το εν λόγω θέµα  είναι άµεσα συνδεδεµένο µε το κλείσιµο του τρέχοντος οικονοµικού έτους 
και την έναρξη του νέου.  
Καλείστε να ψηφίσετε για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. 

Για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος- 
Ανουσάκης Νικόλαος- Κωνσταντάκης Άγγελος - Γκισγκίνης Νικόλαος - Κουρκουµέλης Ηλίας και 
Γαρµπή Σοφία.  

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 346 / 2016                                                                   Α∆Α: 610ΤΩΕ5-ΓΧΧ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πιστώσεων ,µε 
ηµεροµηνία έως 31-12-2016.                       

                                                                                                                                                                                                                                          
Στην συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το θέµα της ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του π.δ. 113/2010 (Α.194), 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 ∆ιατάκτη. Στη συνέχεια, µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα 
αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. 
β. Για την έκδοση των προαναφερόµενων ανακλητικών αποφάσεων από τους ∆ιατάκτες και την 
καταχώρηση αυτών στο Μητρώο ∆εσµεύσεων και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4, του π.δ.113/2010 . 



Επειδή σύµφωνα µε την  αρίθ.   2/99070/0026/23-12-2016 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών 
(Α∆Α: 717ΥΗ-61∆)  οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων  πρέπει  να εκδοθούν   
µέχρι τις  31/12/2016 , καλείστε να εγκρίνετε  τις προς ανάκληση αναλήψεις υποχρεώσεων του  2016 , µε 
σκοπό να πραγµατοποιηθούν ανατροπές µη διατεθειµένων ποσών (Αποδέσµευση) και ανατροπές µη 
πληρωθέντων ποσών, προκειµένου να υποβληθούν στην Οικονοµική Επιτροπή  οι νέες Εκθέσεις Ανάληψης 
∆απάνης του Οικονοµικού Έτους 2017. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα  πρακτικά : 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Εµείς ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν βλέπουµε το σηµερινό θέµα 
ως ένα διαδικαστικό – λογιστικό ζήτηµα (όχι ότι δεν έχει και αυτή την  πλευρά) αλλά ως µια εικόνα της πολιτικής 
της ∆ηµοτικής Αρχής (Ν∆) που αντικατοπτρίζει πλήρως αυτά  που υλοποίησε το 2016 και τα αποτελέσµατα της, 
ακολουθώντας µε ακρίβεια της κατευθύνσεις ΕΕ, κυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ)  ως προς τις προτεραιότητες, αλλά 
και ως προς τις διαχειριστικές πρακτικές για εµφάνιση µατωµένων πλεονασµάτων σε βάρος των εργαζοµένων 
και των άλλων λαϊκών στρωµάτων.  
Η κεντρική εικόνα που αποτυπώνεται από τις ανατροπές είναι η προτεραιότητα πληρωµής δαπανών των 
βασικών πολιτικών επιλογών της ∆ηµοτικής Αρχής και την µη πληρωµή σε µια σειρά δαπάνες που αφορούν έργα 
και υπηρεσίες που έκαναν µικροεπαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι.  
Ορισµένα στοιχεία από την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής το  καταδεικνύουν : 
1.Κωδ.:6731.01 Εισφορές στον ΟΚΑΠ από 1.250.000 προϋπολογισθέντα και 1.195.833,37 τιµολογηµένα  τελικά 
πληρώθηκαν 937.500,03 µείον 312.499,97. 
2.Κωδ.:6737.010 Απόδοση στο ΦΟ∆ΣΑ από 2.500.000 προϋπολογισθέντα και 2.400.000 τιµολογηµένα  τελικά 
πληρώθηκαν 2.016.666,68 µείον 383.333,32. 
3.Κωδ.: 8117.38 Επιχορήγηση στον ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ από 60.000 προϋπολογισθέντα πληρώθηκαν µηδέν. 
4.Κωδ.: 10.6261.01 Εργασίες συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών κτηρίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων από 
6.915,17 προϋπολογισθέντα και 6.800,80 τιµολογηµένα πληρώθηκαν µηδέν. 
5.Κωδ.:15.7326.02 Κατασκευή τοιχίου στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ληξουρίου από προϋπολογισθέντα 7.000 και 
τιµολογηµένα 7.000 πληρώθηκαν µηδέν. 
6.Κωδ.:35.6692.02 Προµήθεια φυτοχώµατος από προϋπολογισθέντα 2.829 και τιµολογηµένα 2.109,45 
πληρώθηκαν µηδέν. 
7.Κωδ.:70.6162.24 Εργασίες λειτουργίας σπηλαίου Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης µε προϋπολογισµό 240.000 
τιµολογήθηκαν 209.708 και πληρώθηκαν 159.838,58. ∆ηλαδή ενώ έγινε η έναρξη παροχής υπηρεσίας από την 
ανάδοχο επιχείρηση του έργου αρχές   Αυγούστου του 2016 και υλοποίησε περίπου το 50% (όσο αφορά τον 
χρόνο) του έργου, πληρώθηκε το 66,66% του προϋπολογισθέντος ποσού και έχει τιµολογήσει για να αµειφθεί 
ποσό που αντιστοιχεί στο 87,38% του έργου. 
8.Κωδ.: 70.6279,12&13&14&16&17 που αφορούν εργασίες διαµόρφωσης των παραλιών Παλικής, Σάµης, 
Ερίσου,Λειβαθούς,Ελειού-Πρόννων συνολικού προϋπολογισµού  43.544 µε τιµολογηµένα 41.202,72 
πληρώθηκαν µηδέν. 
Συνολικά από τα 17.726.895,75 τιµολογηµένα πληρώθηκαν 14.381.267,47 δηλαδή µείον 3.345.628,28. 
Με αυτό το πλαίσιο ψηφίζουµε ΚΑΤΑ  ως προς την πολιτική ουσία του θέµατος. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή  -  Ανουσάκης Νικόλαος  -Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος   
Κωνσταντάκης Άγγελος  και Κουρκουµέλης Ηλίας.     
 
Και αφού έλαβε υπόψη:  
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10   
γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το 
άρθρο 4  
δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 
2/96117/0026/20.12.2011 
ε) την εγκύκλιο του  Υπ. Οικ . 2/99070/0026/23-12-2016  
2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της Οικονοµικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί 
για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο έτος του 
2016. 
                                                  

 

 

 



                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε 

ηµεροµηνία 31/12/2016, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος  2016. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις αναλήψεις υποχρέωσης σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση του 

Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 

αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                             
 
                                                                       Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


