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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    2014

Από το πρακτικό 1/8-1-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  8η  του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10:00΄   η
Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό
4/3-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       στον  ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 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
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ     
2.  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                         ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
4. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ   
5. ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    

                

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθ.Απόφ  5 /2014   ΘΕΜΑ4ο   ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα είπε:

Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται με την προαναφερόμενη διαδικασία, μετά από αιτιο-

λογημένη 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) 

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  και Υπ. Οικ. 2/112634/0026/17.12.2013 και 

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

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΡ4-Ζ4Η



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνουμε  την  ανατροπή των  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης-  δέσμευσης  πίστωσης,  με

ημερομηνία 31/12/2013, 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 2013

Συγκεκριμένα ανατρέπουμε  τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: 

ΚΑ ΑΙΤΙΑ
Α/Α/ΜΗ
Τ. Ημερομηνία ΑΔΑ Ποσόν

00.6142.02
Παρακολούθηση διπλογραφικού έτους 2013 
σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 2012 78 23-5-2013 4.000,00

00.6142.04
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων για τα έτη
2011 και 2012

105 12-11-2013 7.380,00

00.6161.03
Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής 
συνεργασίας με Δήμο Ευρώτα για θέματα 
Πρόνοιας 

36 05/04/2013  
100,00

00.6224 Λοιπέ επικοινωνίες 83 22-08-2013  661,38

00.6711.01
00.6711.01

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 
Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές

95
108

11/10/2013
20/12/2013
ΣΥΝΟΛΟ

    1.117,83
  409,56

1.527,39

30.6162.01 Τεχνική βοήθεια Δήμου Ελαφονήσου 76 23/05/2013  12.300,00

30.7135.04
Προμήθεια ειδών εξωραϊσμού πάρκων , 
κοινόχρηστων χώρων κλπ

98 11/10/2013  4.920,00

30.7323.01 Οδοποιία Ελαφονήσου 68 23/05/2013  100.000,00

30.7333.02 Ασφαλτόστρωση -συντήρηση οδικού δικτύου 96 11/10/2013  11.496,00

30.7413.02
Μελέτη για Βιολογικό Καθαρισμό 
Αποχέτευση Ελαφονήσου 

32 05/04/2013 13.900,00

30.7413.03 Σύνταξη μελέτης “ΣΧΟΑΠ 71 23/05/2013  40.000,00

80.8117.05 Οφειλή για κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου 52 05/04/2013  4.920,00

80.8117.09
Οφειλή για τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφορικής 

24 05/04/2013  8.000,00

Η απόφαση έλαβε α.α.    5/2014 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 1/8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   

2014 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                  ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ  Γ.ΜΑΡΙΑ -ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                     ΑΡΩΝΗ  ΣΤ.ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο   
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