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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 22/2015
«Περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης που αφορούν ανεκτέλεστες
δαπάνες μέχρι και την 31.12.2014».
Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 2/05.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Σουρλάς Ιωάννης
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Τραϊφόρος Παναγιώτης
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Κολλιάκος Ιωάννης
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
6.
Δουμάνη Σοφία
7. Αλειφέρη Παναγιώτα
7.
Κόκκορης Παναγιώτης
8. Βουνελάκης Γεώργιος
8.
Λυριωτάκης Ιωάννης
9. Γεωργακάκου Αικατερίνη
10. Δρίβας Θεόδωρος
11. Λεκάκης Δημήτριος
12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
13. Παπαδάκης Πιερρής
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Χριστάκος Σταύρος
17. Κουλουβάκος Βασίλειος
18. Σταθάκης Νεκτάριος
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ.
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
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:
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 του επόμενου έτους. Με το αριθ. πρωτ. 2/97612/0026/
22-12-2014 έγγραφο του Υπ. Οικ. (με θέμα ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων), οι
αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύναται να εκδίδονται με ημερομηνία
31/12/2014 μέχρι 31/1/2015.
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.
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Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται μετά την 31η/12, θεωρείται ότι η ανάληψη
υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12 και φυσικά όλες οι απαιτούμενες εγγραφές γίνονται με
την ημερομηνία αυτή.
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 2012. 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 2015, να επισυνάπτεται και η απόφαση
της αντίστοιχης ανατροπής του 2014.
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).
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις 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
ε. 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 2014 παρακαλούμε όπως λάβει απόφαση: α) για την
ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία
31/12/2014 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 2014 και β) για την
αποδέσμευση των υπόλοιπων ΚΑΕ.
Τέλος έχοντας υπόψη τα έγγραφο 2/112634/0026/17-12-2013, 2/97612/0026/22-12-2014
με θέμα “Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων” του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους
Εισηγούμαι
Την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες από το
Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και την 31/12/2014.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες μέχρι και
την 31/12/2014, ως εξής:

Αριθμός

ΚΑ

Ημερομηνία
Έκδοσης

Απόφαση

Ημ.
Απόφασης

ΑΔΑ

Α-203

10-6162.005

29/01/2014

52

13/02/2014

Α-235

00-6113.

07/02/2014

4

13/02/2014

ΒΙΕΟΩΚ9ΥΤΤ
ΒΙΕΟΩΚ9ΥΤΤ

Α-236

00-6432.006

13/02/2014

129

14/04/2014

ΒΙΗΧΩΚ9Ν1Ψ

Α-237

00-6432.007

13/02/2014

129

14/04/2014

ΒΙΗΧΩΚ9Ν1Ψ

Περιγραφή
Αναβάθμιση-προώθηση της
ιστοσελίδων και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης του
Δήμου σε χώρεσ εξωτερικού
Αμοιβές μεταφραστών
Τουριστική προβολή του Δήμου
πλήν καταχωρήσεων( Σύμβαση
2013)
Καταχωρήσεις σε έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ για
Τουριστική προβολή του Δήμου
(Σύμβαση 2013)

Ποσό
Ανατροπής

10,00
1.064,00
368,40

350,00
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Α-562

00-6432.005

01/04/2014

130

14/04/2014

ΒΙΗΝΩΚ919Θ

Α-564

00-6432.005

01/04/2014

130

14/04/2014

ΒΙΗΝΩΚ919Θ

Α-565

00-6432.005

01/04/2014

130

14/04/2014

ΒΙΗΝΩΚ919Θ

Α-712

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-713

00-6432.005

23/06/2014

175

23/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-715

00-6432.005

23/06/2014

175

23/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-717

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-719

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-720

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-721

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-722

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-723

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-724

00-6432.005

23/06/2014

175

24/06/2014

ΒΖ51ΩΚ95Σ9

Α-864

00-6432.001

20/10/2014

274

20/10/2014

ΩΧΦ7ΩΚ94ΤΣ

Α-866

00-6421.001

20/10/2014

274

20/10/2014

ΩΧΦ7ΩΚ94ΤΣ

Α-867

00-6423.001

20/10/2014

274

20/10/2014

ΩΧΦ7ΩΚ94ΤΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΝΤΟΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ESPRESSO
SUMMER
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
(WWW.METEO.GR)
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ
www.travelpeloponnisos.gr για
τουριστική προβολή του Δήμου
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ
www.apela.gr για την
τουριστική προβολή του Δήμου
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ
www.notospress.gr ΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ
www.report24.gr για την
τουριστική προβολή του Δήμου
ΚΑΤΑΧΩΡHΣΗ ΣΤΑ
www.lakonialive.gr για την
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
FLY FM ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δαπάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο
εξωτερικό(Δαπάνες συμμετοχής
στην έκθεση τουρισμού
PHILOXENIA)
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
αιρετών για μετακίνηση εκτός
έδρας στο εσωτερικό
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων για
μετακίνηση εκτός έδρας στο
εσωτερικό
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Λεκάκης Δημήτριος
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ΑΔΑ: 6ΒΟ3ΩΚ9-Λ6Λ
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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