
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 30.12.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 20η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 285η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30.12.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 341/26-01-2017 

Λήψη απόφασης ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

οικονοµικού έτους 2016. 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος (ΑΠΩΝ) 

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

7. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

8.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

3.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

4.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

5.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

8.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

10.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  
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3. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

4.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

2.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  

4. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

5. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.  

 

  Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ : 11422/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση 

του  κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 30.12.2016, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, 

για την τήρηση των πρακτικών.  

 

ΘΕΜΑ : 1ο 

Λήψη απόφασης ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονοµικού 

έτους 2016. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Καταπίδης Παναγιώτης. 

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010, οι 

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.λ.π.), ανατρέπονται 

µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του 

∆ιατάκτη. 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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Για την έκδοση των προαναφερόµενων ανακλητικών αποφάσεων από τους 

∆ιατάκτες και την καταχώρηση αυτών στο Μητρώο ∆εσµεύσεων και στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ακολουθείται η 

διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π∆ 113/2010, για τις αποφάσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων. 

Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για 

κάθε µια 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, ανάλογα µε το σύστηµα τήρησης των λογιστικών 

στοιχείων κάθε Φορέα. 

Περαιτέρω οι Υπηρεσίες αυτές ή οι Οικονοµικές Υπηρεσίες των Φορέων 

καταχωρούν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα 

τηρούµενα βιβλία µε αρνητικές λογιστικές εγγραφές. Σηµειώνεται ότι και οι αποφάσεις 

αυτές λαµβάνουν µοναδικό αριθµό καταχώρησης. 

Κατόπιν αυτών θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την ανατροπή 

των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης πίστωσης οικ. έτους 2016, για 

τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της 

υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος, 

σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσης. 

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, κ. 

Καταπίδης Παναγιώτης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Λόγω αλλαγής του Νόµου, θα πρέπει πριν την λήξη του έτους το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που 

δεν έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το οικονοµικό έτος 2016, σύµφωνα µε την 

αναλυτική κατάσταση η οποία θα επισυνάπτεται και θα αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης. 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος η 136/2016 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 71ΒΡΩΡΚ-3ΓΨ), η οποία έχει ως παρακάτω: 

********************* 

 

                  Ζαγορά. 30-12-2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθ.Αποφ 136/2016 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ              Αριθ.πρωτ.  11591 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 21ης /2016  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 
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ΘΕΜΑ : «Περί ανατροπής - αποδέσµευσης δεσµευµένων πιστώσεων οικ. 

έτους 2016»    

Στη Ζαγορά, σήµερα, 30η  ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 

11424/23-12-2016  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα  πέντε (5) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    1.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    

2.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                  2.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                      

4.   ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                                                                                                                                                                  

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                               

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 1οθέµατης ηµερήσιας 

διάταξης εξέθεσε ότι:  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 4, του Π.∆. 113/2010(Α.194), 

αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν µέρει, για οποιαδήποτε λόγο   

(µαταίωση πραγµατοποίησης της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλυτέρου 

ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κλπ) πρέπει να αποδεσµευτούν και 

να µεταφερθούν στη νέα χρήση.  

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  όπως ψηφίσει  για την αποδέσµευσή τους.  

Στο σηµείο αυτό ο πρόεδρος κατέθεσε πίνακα 17 σελίδων, κωδικών αριθµών προς 

αποδέσµευση.  

Ο πίνακας αυτός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης αυτής.  

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου 

και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση. 

 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α  

 

Α. Εγκρίνει τον πίνακα 17 σελίδων, κωδικών αριθµών προς αποδέσµευση. 

Β. Ο πίνακας αυτός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης αυτής.  

Γ. Αναθέτει στο λογιστήριο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποδέσµευσης 

των ποσών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  136/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

********************* 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.  

Υπέρ της ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 

2016, σύµφωνα µε την 136/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ψήφισαν  

δέκα (10) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. 

Χιώτης ∆ηµήτριος,η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,ο Αντιδήµαρχος κ. 

Κοντογιώργος Απόστολος,ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλτίνης Ανέστης, ο 

Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου 

Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος 

και ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουτσελίνης Προκόπιος. 

Ο  ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, δήλωσε παρών. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη : 

• Την 136/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

• Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 Π∆ 113/2010 (Α.194) 

• Τα αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1.Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 

πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή η 

ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει  µέσα στο οικονοµικό 

έτος 2016, σύµφωνα µε την 136/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την  

επισυναπτόµενη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο αρµόδιο Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 285/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής :  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 26.01.2017 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
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