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Εκ του υπ’ αριθ. 23/22-5-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   210/2018 Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον 
πρ/σμό οικονομικού έτους 2018 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  22-5-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 9783/18-5-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 7ο  θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν 
περιλήψει αντικειμένου , και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 9416/11-5-
2018 εισήγηση από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρίου, η οποία ανα-
φέρει τα εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικο-
νομικού έτους 2018. 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 4 του ΠΔ 28/80 “Ανάληψη υποχρεώ-

σεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145 Α’) και της αριθμό πρωτοκόλλου 2/99070/0026 – 23/12/2016 
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) και ύστερα από έλεγχο των οικονομικών 
στοιχείων της υπηρεσίας, σας καλούμε να λάβετε απόφαση, για την ανάκληση της υπ’ αριθμό 
278/2018 ΑΑΥ, της οποίας η δαπάνη εγκρίθηκε με την 138/2018 απόφαση της οικονομικής επιτρο-
πής για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού & σάκων απορριμμάτων έτους 2018», 
λόγω έκπτωσης που προέκυψε στην αξία των υπό προμήθεια ειδών ύστερα από την υπ’ αριθμό 
8403/24-4-2018 σύμβαση. Η ΑΑΥ που αφορούν οι εν λόγω ανακλήσεις είναι κατά ΚΑΕ :  
 

AAY ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό 

278 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.605,00 

278 20.6635.0006 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 861,00 

278 20.6635.0007 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 1.300,00 

278 60.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του προγράμματος Κέντρο Κοινότη-
τας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων 

130,00 

 
Επίσης για την τακτοποίηση της μισθοδοσίας υπηρεσίας καθαριότητας θα πρέπει να γίνουν οι 

ανακλήσεις : 

AAY ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό Παρατηρήσεις 
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AAY ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό Παρατηρήσεις 

29 20.6011.0001 Τακτικές αποδ. μο-
νίμων υπαλλήλων 
καθ/τος 

50.000,00 Ανάκληση της υπ' αριθμό 29 ΑΑΥΜΙΣ για τη 
μεταφορά πλεονάζουσας πίστωσης λόγω α-
ναμ/σης του π/υ - ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης  
1/2018 

43 20.6051.0006 Εργοδοτικές εισφο-
ρές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 
5, του Ν 4387/16) 
καθ/τας 

50.000,00 Ανάκληση της υπ' αριθμό 43 ΑΑΥΜΙΣ για τη 
μεταφορά πλεονάζουσας πίστωσης λόγω α-
ναμ/σης του π/υ - ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης  
1/2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Ανακαλεί τις δεσμευμένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό οικονομικού έτους 

2018 και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμό 278/2018 ΑΑΥ, της οποίας η δαπάνη εγκρίθηκε με την 
138/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπι-
σμού & σάκων απορριμμάτων έτους 2018», λόγω έκπτωσης που προέκυψε στην αξία των υπό προ-
μήθεια ειδών ύστερα από την υπ’ αριθμό 8403/24-4-2018 σύμβαση. Η ΑΑΥ που αφορούν οι εν λόγω 
ανακλήσεις είναι κατά ΚΑΕ :  
 

AAY ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό 

278 10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.605,00 

278 20.6635.0006 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 861,00 

278 20.6635.0007 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 1.300,00 

278 60.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του προγράμματος Κέντρο Κοινότη-
τας με παράρτημα Ρομά Δήμου Μεγαρέων 

130,00 

 
Επίσης για την τακτοποίηση της μισθοδοσίας υπηρεσίας καθαριότητας θα πρέπει να γίνουν οι 

ανακλήσεις : 

AAY ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Ποσό Παρατηρήσεις 

29 20.6011.0001 Τακτικές αποδ. μο-
νίμων υπαλλήλων 
καθ/τος 

50.000,00 Ανάκληση της υπ' αριθμό 29 ΑΑΥΜΙΣ για τη 
μεταφορά πλεονάζουσας πίστωσης λόγω α-
ναμ/σης του π/υ - ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης  
1/2018 

43 20.6051.0006 Εργοδοτικές εισφο-
ρές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 
5, του Ν 4387/16) 
καθ/τας 

50.000,00 Ανάκληση της υπ' αριθμό 43 ΑΑΥΜΙΣ για τη 
μεταφορά πλεονάζουσας πίστωσης λόγω α-
ναμ/σης του π/υ - ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης  
1/2018 

 

Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   210/2018 
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 22-5-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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