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ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

     Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην  Ελαφόνησο  σήμερα  την 25 του  μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του  έτους  2013   ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό  130/20- ΙΑΝ.2013 πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αρώνη Γεωργίου,  που δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ       ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:

Αριθ.Απόφ 10/2013 

 ΘΕΜΑ   ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Ιστορικό :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές 

προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη», οι δήμοι, από την 17η Αυγούστου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του 

ανωτέρω νόμου), νοούνται ως φορείς γενικής κυβέρνησης.

Ακόμα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αυτό 
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τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 

«1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται 

υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων 

(νομική δέσμευση).

2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των 

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την 

οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση).»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 2362/95, 

όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, 

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών 

καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης»

κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Τέλος, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερμηνεία αυτών, εκδόθηκαν δύο (2) 

εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 30/20-04-2011 

«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.».

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των ανωτέρω διατάξεων, ο Δήμος 

μας, ο οποίος νοείται ως «φορέας γενικής κυβέρνησης», είναι υποχρεωμένος να τηρεί την 

ανωτέρω κείμενη νομοθεσία και πριν να πραγματοποιήσει οποιασδήποτε δαπάνη 

υποχρεούται να προβαίνει σε «δέσμευση» της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» 

ή «προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την διάθεση της 

πίστωσης).  

Κυρίως θέμα :

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτοκ. 2/92055/0026 έγγραφο του 

γενικού λογιστηρίου του κράτους, το οποίο απέστελλε στην «Δ/νση Οργάνωσης & 

Λειτουργίας ο.τ.α» του υπουργείου εσωτερικών με την παράκληση να ενημερώσει τους ο.τ.α. 

α’ και β’ βαθμού με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων»

Στις παραγράφους 1α, 2β και 3 της Α’ ενότητας του ανωτέρω εγγράφου αναφέρεται ότι : 

«1α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του Π.Δ. 113/10, 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.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με 

σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη.

2β. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία 

ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου 
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(ΚΑΕ)  για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν 

λόγω ΚΑΕ.

3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με 

ημερομηνία 31/12/2012, μέχρι και το α΄ δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2013, και να

καταχωρούνται στο ΟΠΣΔΠ, για τους φορείς του Δημοσίου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου»

ενώ στις παραγράφους 2α και 2β της Β’ ενότητας αναφέρεται ότι :

«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 

2012.

β. 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 2013, να επισυνάπτεται και η 

απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.»

Με βάσει τα ανωτέρω, ο διατάκτης του Δήμου, ανάλογα με το αρμόδιο όργανο για την 

διάθεση της πίστωσης, (με εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 158 παρ.5  

του Ν. 3463/06), είναι υποχρεωμένος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του έτους 

2013 να προβεί στην «ανατροπή» ή «αποδέσμευση» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν 

μέρει.

Μάλιστα, σε ενδεχόμενο που δεν προβεί στην ακόλουθη ενέργεια, εγκυμονεί ο κίνδυνος να 

μην θεωρηθούν (δηλ. εγκριθούν) οι ανωτέρω δαπάνες από τον επίτροπο του ελεγκτικού 

συνεδρίου.  

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

αποδέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 

2012, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο, ως ακολούθως :

Κ.Α.E ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤ

Α

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

00.6451

Συνδρομή στις Υπηρεσίες  της εταιρείας 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ 1230 0 1230

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του:

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, 
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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 του Δημοτικού Συμβουλίου, 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 31/12/2012, 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 

2012

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: 

ΚΑ  Αρ. Αποφ. Ημερ/νια ΑΔΑ Α/ΑΜητρώου 

Δεσμεύσεων

Ποσό σε €

Συνδρομή στις Υπηρεσίες  της 

εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ 5-11-2012

10/Α/201

2 1230

Η απόφαση έλαβε α.α.10/2013    και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό 2/25-1-

2013 που αφού συντάχθηκε   και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ       ΑΡΩΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ        ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

         ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ    ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ακριβές Αντίγραφο                                                                      ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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