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      Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 9η  Φεβρουαρίου  2015, ημέρα   Δευ-
τέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  
την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου Δημάρχου Δράμας, μετά 
από την 4977/05-02-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστό-
δουλου Δημάρχου Δράμας,, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 μέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος            
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2)        Ζαχαριάδης Παύλος    
 
 

        Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

     Το τακτικό μέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασι-
λειάδης Αναστάσιος. 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δρά-
μας, γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόε-
δρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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Ο κ. Αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 2o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιά-
ζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 3682/28-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, σχετικά με την «Ανατροπή Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης – 
Δέσμευσης Πιστώσεων 2014», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 
«Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης απαι-
τείται προηγουμένως η έγκριση  διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Κατά το στάδιο  αυτό της δη-
μοσιονομικής ανάληψης της δαπάνης, ο αρμόδιος  διατάκτης δίνει την έγκρισή του,  που συνε-
πάγεται τη δέσμευση των πιστώσεων  του οικείου προϋπολογισμού. Το στάδιο δε αυτό προηγείται 
και  διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, που συ-
νίσταται στην έκδοση σχετικής απόφασης του κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της δαπά-
νης,  αρμοδίου οργάνου, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία της δαπάνης και δημιουργεί  υπο-
χρέωση  προς πληρωμή της.  Επομένως,  για την  εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τους ορ-
γανισμούς 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 υποχρέ-
ωση. Περαιτέρω, στην  περίπτωση μη εκτέλεσης, είτε εν όλω, είτε  εν μέρει, της  ανάληψης υπο-
χρέωσης στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, εκδίδεται  υποχρεωτικά ανακλητική από-
φαση 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 ανά-
ληψης 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, δημοτι-

κού 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 α-

νατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανά-

ληψης 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.  

Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31
η
/12/2014, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέω-

σης έχει ανατραπεί στις 31/12/2014 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με την 

ημερομηνία αυτή. 

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

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

31η/12/2014, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υ-

ποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2014  

Συγκεκριμένα προτείνεται η ανατροπή των κάτωθι  αναλήψεων  υποχρέωσης:  
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Κ.Α. Α/Α Μη-
τρώου Δε-
σμεύσεων. 

Ημερ/νια Α.Δ.Α. Αρ. Αποφ. Ποσό σε € 
 

15.6131.02 144 29/01/2014 ΒΙΨΗΩ9Μ-ΝΥΝ 5245 2.977,50 
      
      
      

   
 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της 

υπηρεσίας  

 

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

 

 Εγκρίνει την Ανατροπή Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης 
Πιστώσεων 2014, με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2014, 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 2014, όπως παρακάτω: 
 

Κ.Α. Α/Α Μη-
τρώου Δε-
σμεύσεων. 

Ημερ/νια Α.Δ.Α. Αρ.  
Αποφ. 

Ποσό σε € 
 

15.6131.02 144 29/01/2014 ΒΙΨΗΩ9Μ-ΝΥΝ 5245 2.977,50 
      
      
      

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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