
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθµ. απόφ.    213/2016            
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22  ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 46445/22-12-
2016 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 
, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Έγκριση ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσµεύσεων πιστώσεων , για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για 
οποιαδήποτε λόγο  ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικ έτος 2016 για το 
Κληροδότηµα ∆ηµ.Γ.Τσίρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                     
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Ιωαννης Αριστεριδης  
5. Γεώργιος Χαϊτίδης  
6. Γεώργιος Κοκκινίδης  
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
8. Παρασκευή Βρυζίδου  
9. Γεώργιος Καραίσκος  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης  θέµα  ανέφερε την από 30-12-2016 
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής: 
 «Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆ 113/2010) 
Σε περίπτωση µη εκτέλεσης εν όλω ή εν µέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται, 
αυτή ανατρέπεται µετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή µερική διαγραφή του ποσού που 
δεσµεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσµεύεται µε 
νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων πίστωση που ανατρέπονται σύµφωνα 
µε το προηγούµενο εδάφιο. Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα 
ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων. (παρ 5 άρθρο 4 Π∆ 113/2010)  
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ γίνονται δεκτά τα εξής:  
«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την 
πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 
113/2010). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί 
και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. 
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση 
οργάνου διάθεσης της πίστωσης (όσον αφορά το κληροδότηµα του Ιδρύµατος  Τσίρου η Οικονοµική  επιτροπή) 
στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π∆ 113/2010): 
α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 
β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. 
Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε 
συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις 
ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι 
ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο 4 παρ. 5 Π∆ 
113/2010)». 
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∆εν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν µένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσµευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει 
µεσολαβήσει µαταίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή µερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα 
ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαµβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισµό της 
διαθέσιµης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθµό. (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆) 

 
Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/99070/0026/23.12.2016:  
Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31/12/2016, µε την 

οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20.1.2017 στο ΟΠΣ∆Π, για τους φορείς του ∆ηµοσίου ή στο πληροφοριακό σύστηµα του 
οικείου φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31.12.2016 ισχύουν από την 
ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.1.2017 [αρθ. 31 ν. 4325/2015 (Α.47) 

Ειδικά, οι πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) µε ηµεροµηνία έκδοσης την 31η 
∆εκεµβρίου 2016 οι οποίες ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» το αργότερο έως 
την 31η Ιανουαρίου 2017, διενεργούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 66,  παρ. 4 του ν.4270/2014, όπως ισχύει. 

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, ανάλογα µε το σύστηµα τήρησης λογιστικών στοιχείων  του φορέα. ∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του 
διατάκτη, δηλαδή της οικονοµικής Επιτροπής, 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 και 
Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές 
εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.  
3. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική.  

Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός 
αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του 
2016.  Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την 
εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2016, να 
επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2016. 

Παρακαλούµε εποµένως για ανατροπή των κάτωθι αναλήψεων δαπάνης σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα: 
 
Σ.Σιδηροπουλος: ∆εν ψηφίζω 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά  
 

Αριθµ. απόφ.   213/2016 
Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1α. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10   

γ. Του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4  

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634 /0026/17.12.2013 

ε. Του άρθρου 31 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’). 

στ. Του εγγράφου Υπουργείου Οικονοµικών 2/99070/0026/23-12-2016 

2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφια 
 

Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία 

30/12/2016, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί 

εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2016. 

Αναλυτικότερα: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ   ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
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Έως 31/12/2016 

         

ΚΑΕ 00.6739.0003 - Έξοδα επιτελέσης σκοπού κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 15.435,30 

Ηµεροµηνί
α 

Αριθµός 
ΕΑ∆ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

Αρ. 
Έγκριση 

Ποσό 
Έκθεσης 

Τιµολογηθέντ
α 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

29/02/2016 645 6/6/2016 
111/2016, 
185/2016 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

29/02/2016 646 6/6/2016 
111/2016, 
185/2016 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0003 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

         

ΚΑΕ 00.6739.0004 - ∆απάνες συντήρησης κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 44.564,70 

ΤΑ 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης 
Αρ. 

Έγκριση 
Ποσό 

Έκθεσης 
Τιµολογηθέντ

α 
Ενταλθέντ

α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

13/04/2016 686   20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0004 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

         

ΚΑΕ 00.6739.0005 - Αµοιβές τρίτων κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 6.800,00 

Ηµεροµηνί
α 

Αριθµός 
ΕΑ∆ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

Αρ. 
Έγκριση 

Ποσό 
Έκθεσης 

Τιµολογηθέντ
α 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

12/01/2016 358 2/3/2016 72//2016 3.259,60 1.488,00 992,00 992,00 2.267,60 

10/11/2016 966 10/11/2016 169/2016 266,20 241,80 130,20 130,20 136,00 

30/12/2016 1103 30/12/2016 205/2016 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0005 3.655,80 1.729,80 1.122,20 1.122,20 2.533,60 

         

ΚΑΕ 00.6739.0006 - Έκτακτα έξοδα κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 1.200,00 

Ηµεροµηνί
α 

Αριθµός 
ΕΑ∆ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

Αρ. 
Έγκριση 

Ποσό 
Έκθεσης 

Τιµολογηθέντ
α 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

01/09/2016 831 30/12/2016 212/2016 500,00 85,56 0,00 0,00 500,00 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0006 500,00 85,56 0,00 0,00 500,00 

         

ΚΑΕ 
00.6739.0008 - Λοιπέσ αµοιβές µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 
κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 3.700,00 

Ηµεροµηνί
α 

Αριθµός 
ΕΑ∆ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

Αρ. 
Έγκριση 

Ποσό 
Έκθεσης 

Τιµολογηθέντ
α 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

01/09/2016 830 5/9/2016 155/2016 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0008 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 

         

ΚΑΕ 00.6739.0010 - ∆απάνες πληρωµής κοινοχρήστων κληροδοτήµατος Τσίρου 

∆ιαµορφωθέ
ν Ποσό 
Χρήσης 6.080,80 

Ηµεροµηνί
α 

Αριθµός 
ΕΑ∆ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

Αρ. 
Έγκριση 

Ποσό 
Έκθεσης 

Τιµολογηθέντ
α 

Ενταλθέντ
α Πληρωθέντα 

Υπόλοιπο 
προς 

Ανατροπή 

01/09/2016 833 
10/11/201
6 178/2016 6.080,80 0,00 0,00 0,00 6.080,80 

Σύνολα Κωδικού 00.6739.0010 6.080,80 0,00 0,00 0,00 6.080,80 

         

         

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 37.136,60 1.815,36 1.122,20 1.122,20 36.014,40 
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Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   213/2016. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Ιωαννης Αριστεριδης 
Γεωργιος Κοκκινιδης 
Σοφοκλης Σιδηροπουλος 
Παρασκευή Βρυζίδου 
Γεώργιος Καραϊσκος 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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