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    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης  

έτους 2018. 

Σύμφωνα με το 2α άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016, σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει 

της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους αυτή ανατρέπεται μετά 

από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. 

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 & 4 Ν.3463/2006), οπότε 

αντίστοιχα αρμοδιότητα τους είναι και η έγκριση των ανακλήσεων των αποφάσεων 

ανάληψης υποχρέωσης. 

Επομένως, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή 

να εγκρίνει: 1) την μερική ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης 

πίστωσης αριθμ. 83/ 10-01-2018 λόγω περιορισμού ημερών σίτισης για διάφορους λόγους 

(αργίες, καταλήψεις κλπ.) με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιάθετη πίστωση κατά τη λήξη του 

σχολικού έτους 2018, 2) την μερική ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-

δέσμευσης πίστωσης αριθμ. 386-389/18-04-2018 λόγω ανάγκης μεταφοράς πιστώσεων 

προκειμένου να δημιουργηθούν άλλοι Κ.Α.  υπηρεσιών, 3) την ολική ανάκληση της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης αριθμ. 219/ 15-02-2018  λόγω 

μη προσέλευσης προμηθευτών για την υλοποίηση της προμήθειας λογισμικού οργάνωσης 

και διαχείρισης δικογράφων και υπηρεσία εγκατάστασης αυτού για την οποία δεσμεύτηκε 

και 4) την ολική ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης 

πίστωσης αριθμ. 396-399/ 18-04-2018 προκειμένου να καταργηθούν  οι κωδικοί 

προϋπολογισμού που αφορούν και να δημιουργηθούν νέοι Κ.Α. υπηρεσιών ανά δημοτική 

ενότητα. 

Συγκεκριμένα ανακαλούμε την κάτωθι απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 
 

Κ.Α. 

Αριθμός  

Απόφασης 

Οικονομικής 

Α.Δ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Α/Α Βιβλίου 

Εγκρίσεων & 

Εντολών 

Πληρωμής 

Ποσό 

 

15/6484.001 16/10-01-2018 
Ω29ΛΩ9Ο-

ΙΛΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

(ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018   

Αρ.32010/12-9-17 ΠΟΣΟΥ 

47.545,57€) 

83 5.000,00 

10/7134.004 114/21-02-2018 
ΩΒΓΤΩ9Ο-

2ΘΙ 

Προμήθεια  λογισμικού 

οργάνωσης και διαχείρισης 

δικογράφων και υπηρεσία 

εγκατάστασης αυτού 

219 1.723,60 

30/7331.008 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

σχολικών κτιρίων 
386 15.000,00 

30/7331.009 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση δομικών σχολικών 

κτιρίων 
387 15.000,00 

30/7331.010 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση ξυλουργικών  

σχολικών κτιρίων 
388 15.000,00 

30/7331.011 269/25-04-2018 66ΘΣΩ9Ο- Συντήρηση χρωματισμών 389 15.000,00 



ΨΣΑ σχολικών κτιρίων 

30/7331.018 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση σιδηρικών-αλουμινίων 

δημοτικών κτιρίων 
396 4.800,00 

30/7331.019 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση δομικών δημοτικών 

κτιρίων 
397 4.800,00 

30/7331.020 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση ξυλουργικών  

δημοτικών κτιρίων 
398 4.800,00 

30/7331.021 269/25-04-2018 
66ΘΣΩ9Ο-

ΨΣΑ 

Συντήρηση χρωματισμών 

δημοτικών κτιρίων 
399 4.800,00 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 


