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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης 9/2018
Ημερ. Απόφασης 4/3/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 3 / 2018 από 4/3/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 4 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.828/28/2/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 2
Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης δαπανών σύμφωνα με το
άρθρο 158 παρ. 1 Ν. 3463/06 για τις οποίες η ανάληψη υποχρέψσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή
ολικώς εντός του τρέχοντος οικον. Έτους
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 727/26-02-2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας «α. Σε
περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού
έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος 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.
β. Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδίδονται με
ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
γ. Για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους η αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β, ασκείται από συλλογικό όργανο, η απόφαση ανάκλησης της
δέσμευσης, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δύναται να προηγείται της σχετικής εγκριτικής
απόφασης η οποία εκδίδεται εντός του α' δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού
έτους. (παρ. 2 άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016)
Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/65486 /ΔΠΔΣΜ/23.12.2014 σε περίπτωση που το συμβατικό αντικείμενο
λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι μικρότερα (πχ λόγω
απορρόφησης μικρότερων ποσοτήτων στα καύσιμα) 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
αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης
Με βάση την εγκύκλιο Υπ.Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017:
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.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική
απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με
αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.
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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 καταχώρισης, 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, ΑΔΑ) 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.Δ.Π για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης
υποχρέωσης.
γ. Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών 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.
Στην εγκύκλιο Υπ.Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού,
δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2017.
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 2018, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης
και ανατροπής εντός 2017.
Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική
επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο
δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε 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 143Α/2014), όπως ισχύουν.
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10
γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (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. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ.
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017.
2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η ανάληψη της
υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 790/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Θ7ΩΩΨ6-ΔΤ4) Ανακλητικές αποφάσεις δέσμευσης
πίστωσης οι οποίες καταχωρήθηκαν στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας με
Α/Α 37, Α/Α 38, Α/Α 39, Α/Α 40 & Α/Α 41.
με την παρούσα απόφαση πρέπει να προχωρήσει:
Στην έγκριση της ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης δαπανών
σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 Ν.3463/06, της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία 27/02/2018 για
τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος
οικονομικού έτους. Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΑΥ

ΑΔΑ ΑΑΥ

Α/Α
Βεβ

Αρ.
Απόφασης
Ο.Ε.

ΑΔΑ
Απόφασης

Ημ/νία
Απόφασης

Αιτιολογία

Συνολικό
Ποσό

Ενταλθέντα

Υπόλοιπο
Δέσμευσης

Ανακληθέν
Ποσό

ΑΔΑ: ΩΒ85ΩΨ6-ΡΗ7

37

ΩΖΟ2ΩΨ6ΔΧΥ

31

2/2018

ΩΔΧΣΩΨ6Σ9Μ

22/01/2018

38

ΩΖΟ2ΩΨ6ΔΧΥ

32

2/2018

ΩΔΧΣΩΨ6Σ9Μ

22/01/2018

39

ΩΖΟ2ΩΨ6ΔΧΥ

33

2/2018

ΩΔΧΣΩΨ6Σ9Μ

22/01/2018

ψήφιση
πίστωσης ποσού
300,00€ για την
πληρωμή της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο:
«Φορολογικά
πρόστιμα και
προσαυξήσεις
Χρήσης», η
οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση
πίστωσης ποσού
150,00€ για την
πληρωμή της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο:
«Προσαυξήσεις
Ασφαλιστικών
Ταμείων», η
οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση
πίστωσης ποσού
1.000,00€ για
την πληρωμή
της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο: «Έξοδα
δημοσίευσης
οικονομικών
καταστάσεων»,
η οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.

300,00

0,00

0,00

300,00

150,00

0,00

0,00

150,00

1.000,00

517,08

0,00

482,92
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40

ΩΖΟ2ΩΨ6ΔΧΥ

34

2/2018

ΩΔΧΣΩΨ6Σ9Μ

22/01/2018

41

ΩΖΟ2ΩΨ6ΔΧΥ

35

2/2018

ΩΔΧΣΩΨ6Σ9Μ

22/01/2018

ψήφιση
πίστωσης ποσού
1.300,00€ για
την πληρωμή
της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο:
«Δημοσίευση
προκηρύξεων»,
η οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση
πίστωσης ποσού
3.000,00€ για
την πληρωμή
της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο: «Έξοδα
λοιπών
δημοσιεύσεων»,
η οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.

Σύνολο:

1.300,00

438,96

0,00

861,04

3.000,00

993,49

0,00

2.006,51

5.750,00

1.949,53

0,00

3.800,47

Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΙΑ
Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης δαπανών
σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 1 Ν.3463/06, της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία 27/02/2018 για
τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος
οικονομικού έτους, ως κάτωθι
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
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ΑΔΑ
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Αιτιολογία

Συνολικό
Ποσό

Ενταλθέντα

Υπόλοιπο
Δέσμευσης

Ανακληθέν
Ποσό
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Σύνολο:

ψήφιση
πίστωσης ποσού
1.300,00€ για
την πληρωμή
της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο:
«Δημοσίευση
προκηρύξεων»,
η οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
σύμφωνα με το
άρθρο 160 του
ΔΚΚ.
ψήφιση
πίστωσης ποσού
3.000,00€ για
την πληρωμή
της
υποχρεωτικής
δαπάνης με
τίτλο: «Έξοδα
λοιπών
δημοσιεύσεων»,
η οποία είναι
ανάγκη να
πληρωθεί
άμεσα,
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1.300,00

438,96

0,00

861,04

3.000,00

993,49

0,00

2.006,51

5.750,00

1.949,53

0,00

3.800,47

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

