
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 24/31-12-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (31) τριάντα µία του 

µηνός ∆εκεµβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 1164/28-12-2018 πρόσκληση 

του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

Καρίνας Γεώργιος  

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  1  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

96 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: « Έχοντας υπ' οψιν:  

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. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133). 

γ. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (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. 2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014, Υπ. 

Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017, Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018, 2/86541/0026/24.11.2018. 

2. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν 

µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2018 και διατάκτης είναι ο Πρόεδρος  ή επετεύχθη χαµηλότερο 

συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισµού.  

3. Την υποχρέωση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2018 ή επετεύχθη 

χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισµού,  

Ανατροπή Αναλήψεων για το έτος 2018 
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Αναφέρεται ότι: 

Α. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων  

 1. Με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α.145) ορίζεται ότι 

αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιαδήποτε λόγο 

(µαταίωση πραγµατοποίησης της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους από την 

τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π.),ανατρέπονται µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε 

σχετική ανακλητική απόφαση του Κυρίου ή ∆ευτερεύοντα ∆ιατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου 

έτους). 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. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική µε τις 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθµ. 2/100018/0026/23-12-2016 (Α∆Α:ΨΒΞΒΗ-

∆ΤΗ). 

 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 καταχώρησης, 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, Α∆Α) 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.∆.Π. για τους φορείς της Κεντρικής 

∆ιοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόµενης ανάληψης υποχρέωσης. 

 γ. Περαιτέρω, οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσίων 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.  

 3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειληµµένης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε 

ηµεροµηνία 31/12/2018 µε την οποία πρέπει να καταχωριστούν έως 20-01-2019 στο ΟΠΣ∆Π, για 

το ∆ηµόσιο ή στο πληροφοριακό σύστηµα του οικείου φορέα, εφόσον υφίσταται. Πράξεις 

ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31.12.2018 ισχύουν από την 

ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1.2019 (άρθρο 

31, ν.4325/2015 Α.47). 
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Β. Ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόµενου οικονοµικού έτους 

1.α. Με την έναρξη του οικονοµικού έτους 2019, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν 

αµέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, 

κατά το µέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2019. 

 β. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσµευση 

πιστώσεων ισόποσων µε τις απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την έννοια της παρ. 5β. του άρθρου 8 

του π.δ. 80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις 

ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω. 

 γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του 

ποσού των εγγεγραµµένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και 

τις δαπάνες για µισθώµατα ακινήτων που χρησιµοποιούνται από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 

9 του π.δ. 80/2016. 

 3.α. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, 

αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντος αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο 

οικονοµικό έτος, µε την έκδοση αντιστοίχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, µόνο στην 

περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 2018. 

 β. 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 2019, να επισυνάπτεται και η 

απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2018. 

 γ. Ενόψει της νέας αναλυτικής οικονοµικής ταξινόµησης των εσόδων και εξόδων του 

Κρατικού Προϋπολογισµού και σύµφωνα µε την αριθ. 2/58493/∆ΠΓΚ/31-07-2018 εγκύκλιο 

(Α∆Α:6∆ΑΚΗ-ΑΚ5), οι πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούµενων 

οικονοµικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθµιους λογαριασµούς ανάλογα µε 

τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά 

προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριµένους 

ελαχιστοβάθµιους λογαριασµούς της αναλυτικής οικονοµικής ταξινόµησης. 

 Γ. Τέλος επισηµαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί 

αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και 

ενόψει των ευθυνών των αρµοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 

και 25 του ν. 4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 11 και 12 του π.δ. 80/2016. 

          Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει αυτές οι δαπάνες που δεν ολοκληρώθηκαν 

έως 31-12-2018 να ανακληθούν µε ξεχωριστή απόφαση και να ληφθεί νέα απόφαση δέσµευσης για 
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το νέο έτος. Προτείνω λοιπόν µετά την εισήγηση του λογιστή και του συµβούλου της επιχείρησης 

να προχωρήσουµε στην ανατροπή αναλήψεων που δεν ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2018 ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

Εγκρίνουµε την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης πίστωσης,  µε ηµεροµηνία 

ανατροπής την 31η/12/2018, 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 2018. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης σε σχέση µε τα τιµολογηθέντα προς 

πληρωµή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονοµικών: 

Α/Α 

 

ΚΑΕ 

 

Ηµερ. 

ΑΑΥ 

Αριθµ. 

ΑΑΥ 

Ηµ/νία 

Έγκρισης 

απόφ 

Αρ. 

Έγκρι

σης 

αποφ 

Αρ. 

Πρωτοκ 

ΑΑΥ 

Α∆Α 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Υπόλοιπο προς 

τιµολόγηση 

(αποδέσµευση) 

 

Υπόλοιπο 

τιµολογηθ

έντων 

προς 

ανάληψη  

1 

60.01.00.001- ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣ. ΙΔΟΧ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

29/01/2018 12 10/1/2018 03 36 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 1.608,40 1.434,51 

2 

55.01.00.001 ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ -

ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ 

29/01/2018 13 10/1/2018 03 37 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 168,64 923,39 

3 
64.01.01.058- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ   
29/01/2018 14 10/1/2018 03 38 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 00,00 540,00 

4 

60.01.00.003- ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

29/01/2018 19 10/1/2018 03 43 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 67,14 1.952,73 

5 54.03.01.003- ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ-

ΟΑΕΔ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΑΧ 29/01/2018 20 10/1/2018 03 44 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 

 

20,74 

 

248,28 

 

6 55.01.00.099- ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ 29/01/2018 21 10/1/2018 03 45 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 2.889,51 0,00 

7 

60.01.00.005- ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ 

PARKING 

29/01/2018 24 10/1/2018 03 48 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 1.804,89 2.698,82 

8 

60.01.00.006- ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 

29/01/2018 25 10/1/2018 03 49 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 824,87 861,43 

9 

55.01.00.005- ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ -

ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ 

29/01/2018 26 10/1/2018 03 50 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 1.170,94 1.879,63 

10 

55.01.00.006- ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ -

ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ 

29/01/2018 27 10/1/2018 03 51 6ΗΠΖΟΕΥ9-9ΛΨ 373,99 464,54 

11 
64.08.05.002- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 
02/02/2018 32 01/02/2018 10 58 ΩΔΔΙΟΕΥ9-1ΤΘ 1018,20 92,01 

12 
64.08.05.003- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ   02/02/2018 33 01/02/2018 10 59 ΩΔΔΙΟΕΥ9-1ΤΘ 795,51 334,02 

13 
64.07.00.000- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ   02/02/2018 34 01/02/2018 10 60 ΩΔΔΙΟΕΥ9-1ΤΘ 6792,55 2.040,00 

14 
64.01.01.053- ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΜΑΝΑΤΖΕΡ   02/02/2018 35 01/02/2018 11 61 ΩΤΓ2ΟΕΥ9-ΔΞΓ 00,00 1.240,00 

15 
64.01.01.052- ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 

TEXNIKΩΝ-MHXANIKΩΝ   02/02/2018 36 01/02/2018 11 62 ΩΤΓ2ΟΕΥ9-ΔΞΓ 00,00 1.124,00 

16 64.01.01.056-ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 02/02/2018 37 01/02/2018 11 63 ΩΤΓ2ΟΕΥ9-ΔΞΓ 00,00 1.700,00 
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ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

17 
64.08.02.001- ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ   
02/02/2018 38 

01/02/2018 
14 64 6ΒΓΘΟΕΥ9-43Μ 1.172.43 555,07 

18 
64.04.02.001- ΕΞΟΔΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ 
02/02/2018 39 

01/02/2018 
14 65 6ΒΓΘΟΕΥ9-43Μ 358.18 8,31 

19 
64.01.01.062- ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
19/03/2018 47 12/03/2018 22 188 ΩΙΠΔΟΕΥ9-1ΔΗ 0,00    768,80 

20 

64.01.01.063 ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

19/03/2018 48 12/03/2018 22 189 ΩΙΠΔΟΕΥ9-1ΔΗ 0,00 992,00 

21 
15.01.03.005- ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ 
12/12/2018 197 10/12/2018 90 1113 ΩΨΕ9ΟΕΥ9-ΧΔΕ 00,00 965,00 

22 

64.09.00.004- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12/12/2018 198 

10/12/2018 
91 1114 65ΒΨΟΕ Υ9-Ο7Ο 00.00 1.227,60 

23 

64.09.00.004- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12/12/2018 199 

10/12/2018 
91 1115 65ΒΨΟΕ Υ9-Ο7Ο 00,00 3.844,00 

24 
15.01.11.000- ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
12/12/2018 204 10/12/2018 90 1120 ΩΨΕ9ΟΕΥ9-ΧΔΕ 00,00 723,91 

25 
64.09.04.001- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

& ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
12/12/2018 205 10/12/2018 90 1121 ΩΨΕ9ΟΕΥ9-ΧΔΕ 00,00 122,14 

26 
64.08.05.001- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
02/02/2018 31 01/02/2018 10 57 ΩΔΔΙΟΕΥ9-1ΤΘ 1,01 988,00 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 96/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 31-12-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

ΑΔΑ: ΨΧΔΚΟΕΥ9-ΖΑΝ
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