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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 32/2017 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 12246/22-12-17 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΠΤΑ ( 7): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσεργάς Κων/νος    

2. Τσιόπα Γεωργία                    

3. Μανώλης Γεώργιος                    

4. Τσιαπλές Θωμάς    
5. Έξαρχος Γεώργιος   

6. Ζάχος Βασίλειος        

7. Κυρίτσης Γεώργιος               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος,   κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα  της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 1ο) «Ανάκληση διαθέσεων»             
Αριθμός   Απόφασης   (  178 ) 
   
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής:  
 
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)  
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 Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, 
απόφαση ανατροπής της ανάληψης απαιτείται επίσης όταν αυτή επιστρέφεται στο 
διατάκτη, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή 
ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους δήμους, 
όταν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί, δεν υπογράφεται η πράξη ανάληψης της υποχρέωσης από 
τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν καταχωρείται στο μητρώο 
δεσμεύσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση ανατροπής δεν έχει εφαρμογή. 
 
 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  
 Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015:  
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 Διατάκτη (εκδίδονται έως 31.12 
οικείου έτους) 
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.  
Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής 
Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 Δεσμεύσεων 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.  
Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, 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 τρέχοντος έτους. 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, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 
προηγούμενου έτους. 
 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). 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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 
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δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ. Οικ. 
2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ. 
2/81869/0026/23.12.2015. 
2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής για τις οποίες η 
ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 
2017, και μετά από διαλογική. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει  την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης 
πίστωσης, για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει 
μέσα στο οικονομικό έτος 2017 και συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις 
υποχρέωσης:  
 
A/A ΕΑΔ Ημ/νία Αιτιολογία Συνολικό 

Ποσό 
Ημ/νία 

Ανάκλησης 
Ανακληθέν 

Ποσό 
Απόφ. 

Δημάρχου 
Πρωτ. 

1 410 22/03/17 ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΗΗ1523 

282,00 27/12/17 11,00 1939 12405 

2 472 17/05/17 
Εργασία συντήρησης 
ηλεκτρολογικού υλικού του 
δικτύου φωτισμού ΔΕ 
Αμπελακίων 

997,58 27/12/17 205,83 1940 12406 

3 532 08/06/17 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 

200,00 27/12/17 200,00 1941 12407 

4 556 19/07/17 Δημοσίευση προκηρύξεων 300,00 27/12/17 300,00 1942 12408 

5 558 19/07/17 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα 
λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 

1.000,00 27/12/17 712,40 1943 12409 

6 127 02/01/17 Δημοσίευση προκηρύξεων 700,00 27/12/17 700,00 1944 12410 

7 287 26/01/17 Οφειλές από αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού προερχόμενα από 
ΚΑΕ 6041 

40.607,68 27/12/17 1.960,97 1945 12411 

8 288 26/01/17 Οφειλές από αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού προερχόμενα από 
ΚΑΕ 6054 

8.606,94 27/12/17 2.007,14 1946 12412 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   178/2017 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                                (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

O Πρόεδρος  της Ο.Ε. 
 

Τσεργάς  Κων/νος 
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