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Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 16/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 

Σήμερα στις 21 του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
7732/17-07-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (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 Σ/λων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 

 

                   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Τσάτσαρης Χρήστος   1.    Τσούγιας Χρήστος  
2. Ζάχος Βασίλειος  2.     Έξαρχος Γεώργιος 
3. Διψάνας Αχιλλεύς   
4. Μανώλης Γεώργιος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   
6. --   
7. --  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 
ΘΕΜΑ ( 2ο ) «Ανάκληση πιστώσεων»             
Αριθμός   Απόφασης ( 88 ) 
     
 Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την 
αναφερόμενη διαδικασία, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 
4 ΠΔ 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 ΠΔ 
113/2010).  
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ 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 ΠΔ 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.  

ΑΔΑ: 7Ζ1ΑΩΗ7-ΖΕΙ



 Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής 
επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 
ΠΔ 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.  
 
 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.  
 
 Δεν 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 ΥΠΕΣΑΗΔ)  
 
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 η διαδικασία της 
ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Οι ημερομηνίες της εγκύκλιου Υπ. 
Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 ισχύουν και για τα επόμενα οικονομικά έτη, άρα και για το 
τρέχον οικονομικό έτος.  
 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).  
 Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαι την ανάκληση των αναληφθέντων 
υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015 που σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη.  
  
 Και κάλεσε την οικονομική επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αναπλ. 
Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 
2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει,  τις διατάξεις της περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10,  τις 
διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) 
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4,  τις εγκυκλίους: Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. 
Οικ. & Εσ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634/0026/17.12.2013, τις 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για την οποία 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 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Την ανάκληση των κατωτέρω πιστώσεων:  
 
Α/Α ΕΑΔ Ημ/νία Αιτιολογία Συνολικό 

ποσό 
Ημ/νία 

Ανάκλησης 
Ανακληθέν 

ποσό 
Απόφαση 
Δημάρχου 

Πρωτ. 

1 242 4/3/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΖ-6075  250,00 20/7/15 80,00 1265 7773 
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2 278 9/4/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ-1409 327,00 20/7/15 42,00 1266 7774 

3 287 15/4/15 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

4.499,34 20/7/15 130,38 1267 7775 

4 293 17/4/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 

450,00 20/7/15 49,61 1268 7776 

5 318 8/5/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 8193 185,00 20/7/15 20,00 1269 7777 

6 376 11/6/15 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 
Χρήσης 

1.100,88 20/7/15 105,27 1270 7778 

7 382 16/6/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 8120 310,00 20/7/15 40,00 1271 7779 

8 383 16/6/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ 9611 382,00 20/7/15 47,00 1272 7780 

9 384 16/6/15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 116761 180,00 20/7/15 20,00 1273 7781 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   88/2015 

………………………………………………………………………………………………………. 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                  (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
         O Αντιδήμαρχος  
 
       Τσάτσαρης Χρήστος 
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