
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 13   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2012

Από το πρακτικό 1/13-1-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
10:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα 
από τη με αριθμό 51/9-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που 
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς 
συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη της 

Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
• ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                           
• ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ(αναπληρωματικό μέλος)
• ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
• ΑΡΩΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 Στην θέση του  τακτικού  μέλους  Μελά  Ιωάννη  που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε  νόμιμα, 
προσήλθε  η  αναπληρώτρια Αρώνη Πηνελόπη.
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

Αριθ.Απόφ  5 /2012   ΘΕΜΑ5ο   ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα είπε:

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη 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: 
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«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.

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. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν 

έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο 

επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) 

αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες 

υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει  υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 

παρ. 5 ΠΔ 113/2010)».

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)

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 2012. 

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. 

Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12/2011, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης 

έχει  ανατραπεί  στις  31/12/2011  και  φυσικά  όλες  οι  απαιτούμενες  εγγραφές  γίνονται  με  την 

ημερομηνία αυτή.  

21

ΑΔΑ: ΒΟΖ0ΩΡ4-ΦΟ8



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. 

2/96117/0026/20.12.2011  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 2011. 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 του 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2011.

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. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10  

γ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και 

ιδίως το άρθρο 4 

δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011 και Υπ. Οικ. 

2/96117/0026/20.12.2011

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της οικονομικής επιτροπής 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 στο οποίο αναφέρεται 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομοφωνα

Εγκρίνουμε  την  ανατροπή των  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης-  δέσμευσης 

πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011, 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 2011

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: 

ΚΑ ΑΙΤΙΑ
Α/Α/
ΜΗΤ
.

Ημερομηνία ΑΔΑ Ποσόν

00.6117.02 Τεχνική υποστήριξη και Υπηρεσία 
Σχεδιασμ 4 16/6/2011  7.000,00

00.6117.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  δημοτολογίου 65 27/10/2011  1.800,00

00.6117.06  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΥ

1 16/6/2011  5.000,00
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00.6117.07 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσιες Σ67 27/10/2011  19.000,00

00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου 60 9/9/2011  10.000,00

00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου 61 9/9/2011  5.000,00

00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 27 16/6/2011  1.667,90

10.6265.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Η/Υ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ 63 9/9/2011  1.500,00

10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφη 2 16/6/2011  110,41

10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κί 47 16/6/2011  3.680,01

20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό 32 16/6/2011  1.560,30

20.6262.01 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 10 16/6/2011  3.000,00

20.6262.02 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 64 9/9/2011  3.000,00

20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 
για κί 49 16/6/2011  614,68

25.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό 
ή φωτ 34 16/6/2011  2.024,50

30.6262.03
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΡΝΑΓΙΟ

21 2/12/2011  5.500,00

30.7325.01 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ 2 16/6/2011  16.500,00

30.7326.01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΛΙΣΤΡΑΣ 66 27/10/2011  22.500,00

30.7413.02 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ 36 16/6/2011  161.000,00

30.7413.04 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 58 9/9/2011  27.060,00

8225 Απόδοση στο Υπ.Οικ. 20% από τέλη 
αιγιαλών 43 16/6/2011  14.000,00

 π   . .   5Η α όφαση έλαβε α α /2012    π   π π  π   π  1και α οτελεί ακριβές α όσ ασμα α ό το ρακτικό /13 

  2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ π   ,   π   :ου αφού συντάχθηκε διαβάστηκε και υ ογράφεται ως εξής
                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

.  ΠΑΝ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ       -   -  -ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
                   -  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 Ακριβές Αντίγραφο
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