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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-12-2017 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 11.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 47769/22-12-2017 
πρόσκληση της Προέδρου, που 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 ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσµευσης πίστωσης , 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 2017 για το Κληροδότηµα του 
∆ηµ. Γ.Τσίρου. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης  

4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Απόστολος Καιδης   
6. Ευστάθιος Κατσίδης 
7. Γεωργιος Καραϊσκος 

 

8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος  
9. Στέφανος Μπίγγας 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , ∆ήµαρχος ∆ήµου Εορδαίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε ότι, η Οικονοµική Υπηρεσία µε 
την από 29-12-2017 εισήγησή της θέτει τα εξής: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρο 4 Π.∆. 80/2016, 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.  
Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδίδονται µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 
εκάστου έτους, ισχύουν από την ηµεροµηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η 
Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
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 
∆εκεµβρίου, 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.∆. 80/2016)  
 
Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/65486 /∆Π∆ΣΜ/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 ∆ευτερεύοντα ∆ιατάκτη (εκδίδονται έως 
31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο ∆εσµεύσεων 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, Α∆Α) 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.∆.Π για τους φορείς της Κεντρικής ∆ιοίκησης) 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. 

Παρακαλούµε εποµένως για ανατροπή των κάτωθι αναλήψεων δαπάνης σύµφωνα µε: 
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. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2 
γ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014, 
Υπ. Οικ. 2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017. 
 
2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής όσον αφορά το Κληροδότηµα ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου 
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  
 
Αναλυτικότερα: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ   ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Έως 31/12/2017 

        

ΚΑΕ 6739.0002 - Ε̟ιτέλεση σκο̟ού 13.000,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. Πρωτ. 

 Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

22/05/2017 2 2/5/2017 62/2017 2017/20064 6ΠΥΞΩΡ6-Α2Ι 13.000,00 13.000,00 

Σύνολα Κωδικού 6739.0002 13.000,00 13.000,00 

        

ΚΑΕ 6739.0003 - ∆α̟άνη δηµοσιεύσεων 300,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

22/05/2017 9   2017/26501 6ΨΤΖΩΡ6-4Τ∆ 100,00 12,58 

Σύνολα Κωδικού 6739.0003 100,00 12,58 

        

ΚΑΕ 6739.0005 - Αµοιβές ελεύθερων ε̟αγγελµατιών 2.200,00 
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Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

19/09/2017 19 19/09/2017 67/2017 2017/48235 628ΠΩΡ6-2Κ9 100,00 100,00 

19/09/2017 20 19/09/2017 67/2017 2017/48234 

ΨΛΙΘΩΡ6-

Ο9Θ 100,00 100,00 

Σύνολα Κωδικού 6739.0005 200,00 200,00 

        

ΚΑΕ 6739.0006 - Αµοιβή δικηγόρου 2.268,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

22/05/2017 1 2/5/2017 63/2017 2017/19995 6Τ25ΩΡ6-ΤΣΜ 2.268,00 123,50 

Σύνολα Κωδικού 6739.0006 2.268,00 123,50 

        

ΚΑΕ 6739.0007 - Κοινόχρηστα 6.160,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

22/05/2017 3 2/5/2017 62/2017 2017/18027 

ΨΨΝΚΩΡ6-

Ξ7Ζ 800,00 10,70 

31/07/2017 12 31/07/2017 138/2017 2017/28796 ΩΠΞ4ΩΡ6-Υ6∆ 5.360,00 48,50 

Σύνολα Κωδικού 6739.0007 6.160,00 59,20 

        

ΚΑΕ 6739.0008 - Φόρος τόκων 15,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

31/07/2017 13 17/08/2017 138/2017 2017/28797 6ΞΡ9ΩΡ6-5ΑΘ 15,00 15,00 

Σύνολα Κωδικού 6739.0008 15,00 15,00 

        

ΚΑΕ 6739.0009 - Παρακράτηση 5% 57,09 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

31/07/2017 14 31/07/2017 138/2017 2017/28799 630ΠΩΡ6-ΑΣ5 57,09 57,09 

Σύνολα Κωδικού 6739.0009 57,09 57,09 

        

ΚΑΕ 6739.0010 - Α̟ρόβλε̟τα έξοδα 983,30 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

31/07/2017 16 31/07/2017 138/2017 2017/28800 ΨΧ∆ΒΩΡ6-7ΣΞ 983,30 983,30 

Σύνολα Κωδικού 6739.0010 983,30 983,30 

        

ΚΑΕ 6739.0011 - Α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων 3.500,00 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 

ΕΑ∆ 
Ηµ/νία 

Έγκρισης Αρ. Έγκρισης 
Αρ. 

Πρωτοκόλλου Α∆Α Ποσό Έκθεσης 

Υ̟όλοι̟ο 
̟ρος 

Ανατρο̟ή 

29/12/2017 15 31/07/2017 138/2017 2017/28798 7Ι6ΘΩΡ6-Υ1Ι 3.500,00 3.297,14 

Σύνολα Κωδικού 6739.0011 3.500,00 3.297,14 

        

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 22.886,62 14.553,90 

 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  
Σ.Σιδηροπουλος δεν ψηφιζω 

 
Αριθµ. απόφ.   249/2017 
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   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και 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. Του Π∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2 
γ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28.02.2014, 
Υπ. Οικ. 2/65486/∆Π∆ΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017. 
2. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής, όσον αφορά το Κληροδότηµα ∆ηµητρίου Γ. 
Τσίρου, 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, που αφορούν την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού οικ έτους 2017 του Κληροδοτήµατος ∆ηµ Γ. Τσιρου. 
3. Τις διατάξεις του Ν 4182/2013 
 

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

Εγκρίνουµε την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- 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 2017 ή επετεύχθη χαµηλότερο συµβατικό τίµηµα µετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισµού 
για το Κληροδότηµα του ∆ηµ. Γ.Τσίρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης. 
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος ψήφισε αρνητικά. 
 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   249/2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σαββας Ζαµανιδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Αποστολος Καιδης 
Ευστάθιος Κατσίδης 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στέφανος Μπίγγας 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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