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 Συνεδρίαση /1-12-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2017 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 39ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 14488/27-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

Αντιπροέδρου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

1.Πολυχρονάκης Συµεών   

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος   ο οποίος εισηγείται το  3
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 14607/30-11-2017 

εισήγηση  της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου  κ. Σκαροπούλου Ε. του ∆ήµου  η 

οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 

 
 
 



    ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

   ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     ΠΡΟΣ 

    ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

ΘΕΜΑ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

 

  Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται η επίτευξης χαµηλότερου

συµβατικού τµήµατος µετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισµού, αυτή

ανατρέπεται άµεσα µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για

ολική ή µερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσµεύτηκε. 

Με βάση την εγκύκλιο Υπ.Οικον.2/65486/∆ΠΣΜ/23-12-2014 σε περίπτωση που το

συµβατικό αντικείµενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιµολογηθέν ποσό της

δαπάνης είναι µικρότερα  από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο φορέας να

προβεί σε ανατροπή, κατά το µέρος µη εκτέλεσης της αντίστοιχης ανάληψης

υποχρέωσης, µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική αιτιολογηµένη

απόφαση ανάκλησης του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης.  

Με βάσει την εγκύκλιο Υπ.Οικον. 2/81869/0026/23-12-2015 

1.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.λ.π), ανατρέπονται µέχρι το

τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του ∆ιατάκτη

(εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους).    

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης

που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το

συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ. 

∆ηλαδή µπορεί σε µια απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής

Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να

ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης ,αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση

αναλυτικά ανά ΚΑΕ.  

2.Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων του Φορέα

όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων  Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και

ποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις .Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν

και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης. 

3.Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεις είναι υποχρεωτική. 

 

Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά 

κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.δ΄ Ν 3852/2010) και 

κατ΄εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ.3 και 

4,Ν3463/2006). 

 

Κατόπιν αυτών Εισηγούµαστε όπως η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της. 

1.Τις διατάξεις 

α). των άρθρων 66,67,& 68 του Ν.4270/14 –Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143
Α
/2014),όπως ισχύουν. 

β) Την περιπτ. ∆ του άρθρου 72 του Ν.3852/10  
 

 



δ) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικον. 2/91118/0026/29-12-2010,Υπ.Οικον.& 

Εσωτ.εγκ.30/2011,Υπ.Οικον.2/18993/∆Π∆ΣΜ/28-02-2014,Υπ.Οικον.2/65486/∆Π∆ΣΜ/23-12-

2014,Υπ.Οικον.2/81869/0026/23-12-2015. 

2.Τις παρακάτω αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες επετεύχθη 

χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση ανάθεσης.  

 

  Να εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης ,για τις 

οποίες επετεύχθη χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση ανάθεσης. 

  Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης.        

 

ΚΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ   Α.Α.Υ.  ΠΟΣΟΝ        ΠΟΣΟΝ 

  ΕΓΚΡΙΣΗΣ   ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ       ΠΡΟΣ 

  ∆ΑΠΑΝΗΣ             ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

20.6263.0001       190/17  400  1.790                        800,00 

70.6263.0001  190/17  401  3.800          1.000,00 

70.6264.0001  190/17  403     900             300,00 

 

 

 

       

       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

      ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

       Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

                                        Μετά από διαλογική συζήτηση  

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Σύµφωνα µε : 

α)τις διατάξεις των άρθρων 66,67 και 68 του Ν.4270/14-Αρχές δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και εποπτείας –δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 143
Α
 /2014 

όπως ισχύουν  

β)Την περιπτ.∆ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

γ) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικον. 2/91118/0026/29-12-2010,Υπ.Οικον.& 

Εσωτ.εγκ.30/2011,Υπ.Οικον.2/18993/∆Π∆ΣΜ/28-02-

2014,Υπ.Οικον.2/65486/∆Π∆ΣΜ/23-12-2014,Υπ.Οικον.2/81869/0026/23-12-2015. 

2.Τις παρακάτω αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις 

οποίες επετεύχθη χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση ανάθεσης.  

 



Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης 

,για τις οποίες επετεύχθη χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση 

ανάθεσης. 

  Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης.        

 

ΚΑ  ΑΠΟΦΑΣΗ   Α.Α.Υ.  ΠΟΣΟΝ        ΠΟΣΟΝ 

  ΕΓΚΡΙΣΗΣ   ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ       ΠΡΟΣ 

  ∆ΑΠΑΝΗΣ             ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

20.6263.0001       190/17  400  1.790                        800,00 

70.6263.0001  190/17  401  3.800          1.000,00 

70.6264.0001  190/17  403     900             300,00 
 

 

 

 

 

  
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών   

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4.Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Καµπάκας Αντώνιος 

ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

                                                                                  Καισαριανή       1/12/2017 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                                                                    ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 


