ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΚ9-Γ5Ν
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 6/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 59/2013
«Πεξί αλαηξνπήο αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ – δηαγξαθέο δεζκεύζεσλ πνπ αθνξνύλ
αλεθηέιεζηεο δαπάλεο κέρξη θαη ηελ 31.12.2012».
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη (20) ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Τεηάξηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 6/15-03-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη δχν (22) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Σπχξνο
Πξφεδξνο Γ.Σ.
Μηραιφπνπινο Μηραήι Αληηπξφεδξνο Γ.Σ.
2.
Φξηζηάθνο Σηαχξνο
Γξακκαηέαο Γ.Σ.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο
4.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
Τζάθνο Κσλ/λνο
5.
Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.
Αληηδήκαξρνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
6.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
7.
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
8.
Σνπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
10. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
11. Λχξαο Φαξάιακπνο
12. Μαξνχζεο Φαξάιακπνο
13. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
15. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Τζάθνο Πέηξνο
20. Φαξακήο Αληψληνο
21. Μέληεο Γεψξγηνο
22. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Μπηιιίλεο Παλαγηψηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Χπρνγπηφο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Τ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Τδάθαο Γεψξγηνο
Τ.Κ. Διαίαο, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Τ.Κ. Ληξψλ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
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Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Φαξακήο Αληψληνο, κεηά
ζπδήηεζε
ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ, 3νπ θαη 4νπ
ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Μέληεο Γεψξγηνο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην έθην (6ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαπξνκηράιε Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Σε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δαπάλεο, ε αλάιεςε αλαηξέπεηαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηαδηθαζία, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηαηάθηε (παξ 1β άξζξν 4 ΠΓ 113/2010).
Σε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ελ φισ ή ελ κέξεη ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο εληφο ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη, απηή αλαηξέπεηαη κεηά απφ ζρεηηθή αλαθιεηηθή
απφθαζε ηνπ δηαηάθηε γηα νιηθή ή κεξηθή δηαγξαθή ηνπ πνζνχ πνπ δεζκεχηεθε. Με ηελ έλαξμε
θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε λέαο ππνρξέσζεο δεζκεχεηαη
κε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηζφπνζε κε ην αλεμφθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ
πίζησζε πνπ αλαηξέπνληαη ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην. Νέεο ππνρξεψζεηο
αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ κεηά ηηο θαηά ηα αλσηέξσ δεζκεχζεηο
πηζηψζεσλ. (παξ 5 άξζξν 4 ΠΓ 113/2010).
Σχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 30/2011 ηνπ ΥΠΔΣΑΗΓ γίλνληαη δεθηά ηα εμήο:
«Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξάμεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ
δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο
(άξζξν 21 παξ. 5 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). Η δεζκεπζείζα
πίζησζε δελ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα άιιε δαπάλε, εθηφο αλ ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο
αλαηξαπεί θαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο δηαγξαθεί απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ.
Δηδηθφηεξα, ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αλαηξέπεηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ
αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηάζεζεο ηεο πίζησζεο (δεκάξρνπ, νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο, δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ) ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (άξζξν 4 παξ. 1 β θαη 5 ΠΓ
113/2010):
α. Όηαλ ε δαπάλε καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
β. Όηαλ ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ εθηειεζζεί ελ όισ ή ελ κέξεη κέζα ζην
νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα δαπάλε πνπ έρεη καηαησζεί, αιιά
γηα δαπάλε πνπ δελ έρεη πιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζρεηηθή
ππνρξέσζε λα κεηαθέξεηαη ζην επφκελν έηνο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πηζηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηηο αλαηξαπείζεο (κε εθηειεζζείζεο) αλαιήςεηο, δεζκεχνληαη κε λέεο απνθάζεηο θαηά ηελ
έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, έηζη ψζηε λέεο ππνρξεψζεηο λα αλαιακβάλνληαη κφλν αλ
απνκέλεη ππφινηπν ζηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκφ (άξζξν 4 παξ. 5 ΠΓ 113/2010)».
Σχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010, απφθαζε
αλαηξνπήο ηεο αλάιεςεο απαηηείηαη επίζεο φηαλ απηή επηζηξέθεηαη ζην δηαηάθηε, θαηά ηελ παξ.
2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 113/2010, γηα ιφγνπο έιιεηςεο ή αλεπάξθεηαο ηεο πίζησζεο ή κε
λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο. Δπεηδή φκσο ζηνπο δήκνπο, φηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απηνί, δελ
ππνγξάθεηαη ε πξάμε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο θαη ζπλεπψο δελ θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αλαηξνπήο δελ έρεη εθαξκνγή.
Γελ εθδίδεηαη απφθαζε αλαηξνπήο ηεο αλάιεςεο, φηαλ κέλεη αδηάζεην ππφινηπν ηεο
δεζκεπζείζαο πίζησζεο, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη καηαίσζε ηεο δαπάλεο ή αλεθηέιεζηε
νιηθψο ή κεξηθψο αλάιεςε ππνρξέσζεο. Τα αδηάζεηα απηά ππφινηπα αλαηξέπνληαη ινγηζηηθά,
ρσξίο λα απαηηείηαη δειαδή ζρεηηθή απφθαζε, θαη ιακβάλνληαη ππ' φςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
δηαζέζηκεο πίζησζεο ζε θάζε θσδηθφ αξηζκφ. (εγθχθιηνο 30/2011 ηνπ ΥΠΔΣΑΗΓ).
Με βάζε ην έγγξαθν Τπ. Οηθ. 2/96117/0026/20.12.2011:
1. Η απόθαζε ηνπ δηαηάθηε (δει. θαηά πεξίπησζε: δεκάξρνπ, νηθνλνκηθήο επηηξνπήο,
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ), γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αλαιήςεσλ ππνρξέσζεο, κπνξεί λα γίλεη έσο θαη
ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2013.
Οη απνθάζεηο δχλαηαη λα εθδίδνληαη είηε μερσξηζηά γηα θάζε κία αλάιεςε ππνρξέσζεο
πνπ αλαηξέπεηαη είηε ζπγθεληξσηηθά αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (ΚΑΔ) γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ
αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα αλαηξαπεί ζηνλ ελ ιφγσ ΚΑΔ.
Γειαδή κπνξεί ζε κία απφθαζε ηνπ δηαηάθηε, δειαδή ηνπ Γεκάξρνπ, ηεο νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο δαπάλεο, λα
αλαηξαπνχλ φιεο νη αλαιήςεηο ππνρξέσζεο, αξθεί λα εκθαλίδνληαη, ζηελ απφθαζε, αλαιπηηθά
αλά ΚΑΔ.
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Οη απνθάζεηο πνπ ηπρφλ ιακβάλνληαη κεηά ηελ 31ε/12, ζεσξείηαη ΑΔΑ:
φηη εΒΕ27ΩΚ9-Γ5Ν
αλάιεςε
ππνρξέσζεο έρεη αλαηξαπεί ζηηο 31/12/ θαη θπζηθά φιεο νη απαηηνχκελεο εγγξαθέο γίλνληαη κε
ηελ εκεξνκελία απηή.
2. Με αξλεηηθέο εγγξαθέο (αληηινγηζκφο) ηφζν ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Φνξέα, φζν
θαη ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο, δηαγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα πνζά θαη
απνδεζκεχνληαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Οη αξλεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ιακβάλνπλ θαη απηέο
κνλαδηθφ αξηζκφ θαηαρψξεζεο.
3. Η δηαδηθαζία ηεο αλαηξνπήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο είλαη ππνρξεσηηθή. Σηελ εγθχθιην
Υπ. Οηθ. 2/96117/0026/20.12.2011 ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα πιεξσζνχλ εληφο απηνχ, δχλαηαη λα
επηβαξχλνπλ ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαιεθζεί λφκηκα
εληφο ηνπ 2012. Γηα ηνλ έιεγρν ζπλδξνκήο ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο, ζα πξέπεη ζηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ,
εθηφο απφ ηε λέα απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 2013, λα επηζπλάπηεηαη θαη ε απφθαζε
ηεο αληίζηνηρεο αλαηξνπήο ηνπ 2012.
Η αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ αλήθεη θαηά θαλφλα
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 72 παξ. 1 πεξίπη. δ' Ν 3852/2010) θαη θαη' εμαίξεζε ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζην δήκαξρν (άξζξν 158 παξ. 3 θαη 4 Ν 3463/2006).
Έρνληαο ππφςε:
α. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
β. Τελ πεξηπη. δ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10
γ. Τνπ ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) φπσο
ηζρχεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 4
δ. Τηο εγθπθιίνπο Υπ.Οηθ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οηθ. & Δζση. εγθ. 30/2011 θαη
Υπ. Οηθ. 2/96117/0026/20.12.2011
ε. Τηο απνθάζεηο δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηηο νπνίεο ε δαπάλε
έρεη καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ έρεη εθηειεζζεί ελ φισ ή
ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2012.
Δηζεγνύκαη
α) γηα ηελ αλαηξνπή ησλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο–δέζκεπζεο πίζησζεο, κε
εκεξνκελία 31/12/2012, γηα ηηο νπνίεο ε δαπάλε έρεη καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ε
αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ έρεη εθηειεζζεί ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2012
θαη
β) γηα ηελ απνδέζκεπζε ησλ ππφινηπσλ ΚΑΔ.
Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε, ηνπ άξζξνπ
65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη Οκόθσλα

1) Τελ αλαηξνπή ησλ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο–δέζκεπζεο πίζησζεο, κε
εκεξνκελία 31/12/2012, γηα ηηο νπνίεο ε δαπάλε έρεη καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ε
αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ έρεη εθηειεζζεί ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2012
θαη

3

2) Τελ απνδέζκεπζε ησλ ππφινηπσλ ΚΑΔ.
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Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 59/2013.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Μέιε
Αβδνχινο Σπχξνο
Φξηζηάθνο Σηαχξνο
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λχξαο Φαξάιακπνο
Μαξνχζεο Φαξάιακπνο
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Τζάθνο Πέηξνο
Φαξακήο Αληψληνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Μέληεο Γεψξγηνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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