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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   12/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 9η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 2η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 764/5-1-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:   

1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος και 2) Φάβας Γεώργιος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης  Δήμου Καλαμάτας 
οικον. έτους 2017. 

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η από 5/1/2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Οικονομίας Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου, ως 
Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής η οποία αποτελεί την Διοικούσα – Διαχειριστική 
Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων ΚΑΔ Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2017 

  

Έχοντας υπόψη  

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. 

ε. Το Ν. 4182/13 

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής με τα ακόλουθα στοιχεία: 

-ΚΑΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Αποφάσεις αριθμ. 1-14, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 105/2017 

-ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αποφάσεις αριθμ. 1-10, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 127/2017 

-ΚΑΔ ΓΚΡΕΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑ: Αποφάσεις αριθμ. 1-11, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 104/2017 

-ΚΑΔ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ: - 

-ΚΑΔ ΣΚΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ: Αποφάσεις αριθμ. 1-18, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 101/2017 

-ΚΑΔ ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: Αποφάσεις αριθμ. 1-15, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 102/2017 

-ΚΑΔ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Αποφάσεις αριθμ. 1-13, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 103/2017 

για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 

2017 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού 

διαγωνισμού  

3. Τις ειδικότερες προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων όπου υπάρχουν οι ακόλουθες διατυπώσεις: 

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  
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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.  

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 στην οικονομική επιτροπή η 

οποία αποτελεί την Διοικούσα-Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

τη λήψη απόφασης σχετικής με:  

Την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2017 των 

Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν 

όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την 

απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού. 

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:  

-ΚΑΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Αποφάσεις αριθμ. 1-14, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 105/2017 

-ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Αποφάσεις αριθμ. 1-10, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 127/2017 

-ΚΑΔ ΓΚΡΕΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑ: Αποφάσεις αριθμ. 1-11, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 104/2017 

-ΚΑΔ ΣΚΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ: Αποφάσεις αριθμ. 1-18, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 101/2017 

-ΚΑΔ ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: Αποφάσεις αριθμ. 1-15, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 102/2017 

-ΚΑΔ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Αποφάσεις αριθμ. 1-13, σχετ. ΑΠΟΦ.Ο.Ε. 103/2017 

                                                        

  

 Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 Διοικούσας-Διαχειριστικής Επιτροπής  

Κληροδοτημάτων Δήμου Καλαμάτας 

  

Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική  Επιτροπή  των  Κληροδοτημάτων 
του Δήμου Καλαμάτας,  στα  οποία  δεν  έχουν  οριστεί  από  τον  διαθέτη του  Διοικητικά 
και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 330/2011 απόφασή της, μετά από 
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει  υπόψη  της  τα  προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των 
κ.κ. Μπεχράκη, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης 
πίστωσης  των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης - Κληροδοτημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας και  την  αποδέσμευση  των πιστώσεων αυτών  που  αναφέρονται στην 
καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Οικονομίας Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου κ. 
Ηλιόπουλου Αθανάσιου και Προέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας η οποία αποτελεί την Διοικούσα – Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
 

 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Μπασακίδης Νικόλαος  

  2. Μπεχράκης Σταμάτης  

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

  5. Νιάρχος Αναστάσιος   

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


