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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 150/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 13
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 5 – 5 - 2014 

 

ΘΕΜΑ 12
ο
:   Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – ∆έσµευσης 

Πιστώσεων 2013. 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 12.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 24525/30-4-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
            Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ.   Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Γρηγορίου Κυριάκος   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος    Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Τερζής Ανέστης     
    
                                                      

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 24429/30-04-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  το οποίο λέει τα εξής: 
 

Θέµα: Ανατροπή Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης – ∆έσµευσης Πιστώσεων 2013 

 

Για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

απαιτείται προηγουµένως η έγκριση  διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Κατά το στάδιο  αυτό της 

δηµοσιονοµικής ανάληψης της δαπάνης, ο αρµόδιος  διατάκτης δίνει την έγκρισή του,  που 

συνεπάγεται τη δέσµευση των πιστώσεων  του οικείου προϋπολογισµού. Το στάδιο δε αυτό 

προηγείται και  διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, 

που συνίσταται στην έκδοση σχετικής απόφασης του κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος της 

δαπάνης,  αρµοδίου οργάνου, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία της δαπάνης και δηµιουργεί  

υποχρέωση  προς πληρωµή της.  Εποµένως,  για την  εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτείται η  προηγούµενη δηµοσιονοµική ανάληψη της 

δαπάνης και η  διοικητική ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, µε την έκδοση  απόφασης 



από το εκάστοτε αρµόδιο όργανο, η  µη τήρηση δε  της ανωτέρω διαδικασίας, καθιστά τη 

διενέργεια της δαπάνης  µη νόµιµη, αφού δεν υφίσταται  νόµιµα γεννηµένη υποχρέωση. 

Περαιτέρω, στην  περίπτωση µη εκτέλεσης, είτε εν όλω, είτε  εν µέρει, της  ανάληψης 

υποχρέωσης στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται, εκδίδεται  υποχρεωτικά ανακλητική 

απόφαση του διατάκτη και διαγράφεται ολικά ή µερικά το ποσό που δεσµεύτηκε. Με την 

έναρξη δε του νέου οικονοµικού έτους δεσµεύεται, κατά προτεραιότητα,  πίστωση, µε νέα 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ισόποση µε το ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων  που 

ανατράπηκαν  το προηγούµενο έτος, ενώ νέες αναλήψεις µπορούν να γίνουν µόνο σε βάρος του 

εναποµείναντος υπολοίπου. 

 

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:  

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δηµάρχου, οικονοµικής επιτροπής, 

δηµοτικού συµβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, µπορεί να γίνει έως και 

το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου του επόµενου 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.  

∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής 

Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης,  να 

ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά 

ανά ΚΑΕ.  

Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31
η
/12/2013, θεωρείται ότι η ανάληψη 

υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2013 και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται 

µε την ηµεροµηνία αυτή. 

Σε συνέχεια λοιπόν των ανωτέρω προτείνεται η ανατροπή των αποφάσεων, της Οικονοµικής 

Επιτροπής, ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία ανατροπής την 

31η/12/2013, 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 2013  

Συγκεκριµένα προτείνεται η ανατροπή των κάτωθι  αναλήψεων  υποχρέωσης:  

 

Κ.Α. Α/Α 

Μητρώου 

∆εσµεύσεων. 

Ηµερ/νια Α.∆.Α. Αρ. 

Αποφ. 

Ποσό σε € 

 

30.7323.34 1058 24/10/2013 ΒΛΛ3Ω9Μ-Ο5Ω 64816 77.013,00 

 30.7323.29 1059 24/10/2013 ΒΛΛ3Ω9Μ-ΦΞΚ 64818 58.300,00 

 
   Σας ενηµερώνουµε ότι στην µε αριθµό 19/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εκ 

παραδροµής γράφτηκε το έργο  µε  ΚΑ   30.7323.34         «Οδοποίια      ΤΚ     Μικροχωρίου» 

µε ποσό 58.300,00 € αντί του ορθού 135.313,00 € ,ενώ το έργο µε ΚΑ 30.7323.35 «Οδοποίια ΤΚ 

Χωριστή» δεν συµπεριλήφθηκε καθόλου στην απόφαση. 

   Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες  

 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της 
υπηρεσίας. 
      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 

 



1. την  Ανατροπή Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης – ∆έσµευσης 

Πιστώσεων 2013   µε ηµεροµηνία ανατροπής την 31η/12/2013, 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 2013 των παρακάτω: 

Κ.Α. Α/Α 

Μητρώου 

∆εσµεύσεων. 

Ηµερ/νια Α.∆.Α. Αρ. 

Αποφ. 

Ποσό σε € 

 

30.7323.34 1058 24/10/2013 ΒΛΛ3Ω9Μ-Ο5Ω 64816 77.013,00 

 30.7323.29 1059 24/10/2013 ΒΛΛ3Ω9Μ-ΦΞΚ 64818 58.300,00 

 

     

2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
∆ράµας. 

 

   

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 150/2014 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       
 


