
 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  559/2017  

                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Αποδέσµευση κωδικών αριθµών 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 15η του µήνα 
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 42038/10-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
33. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ,  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Νταβίας, 
Π. Τζούρας και Γ. Λιερός και πριν τη συζήτηση του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.  
  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
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Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της  
υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και 
επί του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αριθµ. 41945/10-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος του Λογιστηρίου της 
∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016, η ουσιαστική ισχύς του οποίου 
αρχίζει από 01/01/2017: 
 
• 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 (παράγραφος 2 εδ. α). 

 
Με βάσει την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016:  
α. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που, για οποιοδήποτε λόγο, (π.χ. µαταίωση της δαπάνης), 
δεν εκτελείται µερικώς ή ολικώς εντός του οικονοµικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ή αν το 
συµβατικό τίµηµα είναι τελικά χαµηλότερο από το αναφερόµενο στη σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, τότε αυτή ανατρέπεται (ανακαλείται) άµεσα κατά το µέρος της σχετικής 
προκύπτουσας διαφοράς, π.χ. ανατροπή του θετικού υπολοίπου, που προκύπτει από την 
αφαίρεση του ποσού της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (δεσµευµένο ποσό) µείον το ποσό 
του συµβατικού τιµήµατος. ∆ηλαδή, όταν το ποσό της δεσµευµένης πίστωσης, το οποίο 
αναφέρεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, είναι µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται, 
σύµφωνα µε τη σύµβαση ή τις πραγµατικές ανάγκες, για την, εντός του έτους στο οποίο 
αναφέρεται η απόφαση, εκτέλεση της δαπάνης, τότε η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ανακαλείται κατά το επιπλέον ποσό που δεσµεύτηκε. Η καταχώρηση του ποσού, που ανατρέπεται 
µε την ανακλητική απόφαση, στα λογιστικά βιβλία του φορέα διενεργείται µε αρνητική λογιστική 
εγγραφή (αντιλογισµός), που αποδεσµεύει τη σχετική πίστωση και λαµβάνει από το ΠΣ µοναδικό 
αριθµό καταχώρισης. 
Η ανατροπή διενεργείται µέσω ανακλητικής απόφασης που εκδίδεται σύµφωνα µε την διαδικασία 
της παρ. 1α. ∆ηλαδή, το σχέδιο της ανακλητικής απόφασης θα πρέπει να καταρτισθεί σε δύο 
αντίτυπα από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία και εν συνεχεία το σχέδιο να προωθηθεί για την 
υπογραφή του από τα αρµόδια όργανα, την παροχή από τον ΠΟΥ της σχετικής παρά πόδας 
βεβαίωσης, την υπογραφή του από το διατάκτη, τη λήψη του µοναδικού αριθµού καταχώρησης 
στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ, την ανάρτησή του στο διαδικτυακό πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και, 
εν τέλει, την καταχώρησή του στο µητρώο δεσµεύσεων. 
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). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’οψιν: 
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  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010) περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
γ. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως 
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2. 
δ. Το υπ’αριθµ. πρωτ. 30862/18-9-17 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτισµού και «Αετοπούλειου» 
Πολιτιστικού Κέντρου. 
ε. Την υπ’αριθµ. 362/2017 απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α: ΨΡΩ4ΩΗ∆-10Ρ). 
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Η υπηρεσία εισηγείται τη λήψη απόφασης για την εν όλω αποδέσµευση των αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης σε  βάρος των κάτωθι κωδικών αριθµών εξόδου του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2017, λόγω µαταίωσης των δαπανών: 
 

 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
την εν όλω αποδέσµευση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κάτωθι κωδικών 
αριθµών εξόδου του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017, λόγω µαταίωσης των 
δαπανών: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑ/ 
Περιγραφή 

Αριθµό
ς 
  Ε.Α.∆  

Ποσό 
∆έσµευ
σης 

Αρ. 
Αποφ.      
     ∆.Σ. 

Ηµερ/
νια 

    Α∆Α Α.Α.Υ.      
Ποσό(€) 
αποδέσµε
υσης  
 

15.6471.01: 
Εξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

979 930,00€ 269 06/06/2
017 

ΩΥ02ΩΗ∆-
Α68 

19877/
2017 

930,00€ 

00.6736: 
Επιχορηγήσεις 
σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωµατεία 

661 2.900,00
€ 

108 15/03/2
017 

ΨΚΩΡΩΗ∆
-9Υ∆ 

9361/2
017 

2.900,00€ 

ΚΑ/ 
Περιγραφή 

Αριθµό
ς 
  Ε.Α.∆  

Ποσό 
∆έσµευ
σης 

Αρ. 
Αποφ.      
     ∆.Σ. 

Ηµερ/
νια 

    Α∆Α Α.Α.Υ.      
Ποσό(€) 
αποδέσµε
υσης  
 

15.6471.01: 
Εξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

979 930,00€ 269 06/06/2
017 

ΩΥ02ΩΗ∆-
Α68 

19877/
2017 

930,00€ 

00.6736: 
Επιχορηγήσεις 
σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωµατεία 

661 2.900,00
€ 

108 15/03/2
017 

ΨΚΩΡΩΗ∆
-9Υ∆ 

9361/2
017 

2.900,00€ 
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Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 559/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
           Χαλάνδρι, 16/11/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ.,  ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., 
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.  
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