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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 7/06-04-2015
Αριθ.Αποφ. 77/2015
ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του ∆ήµου
Μονεµβασίας- Αντιλογισµός οικονοµικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-04-2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4672/02-04-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

∆ουµάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαµπος

3. Καλογερίνης Ηλίας
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
6.Βελλιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύµφωνα µε την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει
το δηµοτικό συµβούλιο.
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Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού είτε µε χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, µε µία απόφαση
που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους,
ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. Έπειτα
από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 (αρ. πρ. 2426/95/21-01-2015- Α∆Α
6ΚΑ3ΟΡ1Φ-Ρ0Υ) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να εκτελεστούν διάφορες
εργασίες, να πληρωθούν κάποιες οφειλές , εισηγούµαι να ψηφίσουµε τις παρακάτω
πιστώσεις.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε την από 02-04-2015
εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου σύµφωνα µε την οποία θέτει υπόψη της
Ο.Ε την υπ΄αριθ. Α-308/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, όπου δεσµεύτηκε
πίστωση στον ΚΑ 20-6279.001 ποσού 16.813,53€, και ζητά την λήψη απόφασης για
έγκριση αντιλογισµού της Π.Α.Υ Α-437/02-04-2015, για ποσό 7.319,99€, και η οποία
πράξη αντιλογισµού θα βαρύνει τον Κ.Α, 20-6279.001.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής :
Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη
διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆
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 Π∆
113/2010)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ 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 Π∆ 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 Π∆ 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
Π∆ 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 Π∆ 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.
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∆εν 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 ΥΠΕΣΑΗ∆)
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 2013.
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.
∆ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ∆ηµάρχου, της οικονοµικής
Επιτροπής ή του ∆ηµοτικού 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/, 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 ∆εσµεύσεων 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
2013, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2012.
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).
Το µέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη ανέφερε ότι θα καταψηφίσει την
διάθεση πιστώσεων των ΚΑ που αφορούν την ανακύκλωση και την πληρωµή του 2ου
λογαριασµού του έργου µε τίτλο {Τσιµεντοστρώσεις ∆Ε Βοιών} ποσού 17.839,02 διότι
την ανακύκλωση απορριµµάτων καθώς και τα έργα θα πρέπει να τα αναλαµβάνει ο δήµος
ή άλλος κρατικός φορέας ή να υπάρχει συνεργασία και όχι να ανατίθεντο σε εργολάβους.
Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις εξειδικευµένες πιστώσεις, και έλαβαν υπόψη τους την
περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί
∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ,του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4,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, τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου, την από 02-04-2015
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας περί αντιλογισµού της ανωτέρω ΠΑΥ, και µετά από
διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζουν
Α) Κατά πλειοψηφία
διαθέτουν
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 ως εξής:

τις

παρακάτω

πιστώσεις

του
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•
•

Του ΚΑ 30-7323.052 για την πληρωµή του 2ου λογαριασµού του έργου µε τίτλο
{Τσιµεντοστρώσεις ∆Ε Βοιών} συνεχιζόµενο , πίστωση ποσού 17.839,02€.
Του ΚΑ 20-6279.001 για την συλλογή και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών ∆Ε
(συνεχιζόµενη σύµβαση) , πίστωση ποσού 8.268,56€.

Κατά των ανωτέρω πιστώσεων µειοψήφησε το µέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου
για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας.
Β) Οµόφωνα διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισµού
οικ. έτους 2015 ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Του ΚΑ 00-6463.002 για Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , πίστωση ποσού
4.000,00€.
Του ΚΑ 10-6265.001 για την εργασία της συντήρησης και επισκευής Η/Υ κλπ. ,
πίστωση ποσού 1.500,00€.
Του ΚΑ 00-6733.001 για καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε απόρους,
πίστωση ποσού 1.000,00€.
Του ΚΑ 00-6492.005 για ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , πίστωση ποσού 5.000,00€.
Του ΚΑ 10-6274.001 για εργασίες απολύµανσης-απεντόµωσης , πίστωση
ποσού 900,00€.
Του ΚΑ 00-6715.003 για την ετήσια επιχορήγηση στην Β/θµια Σχολική Επιτροπή
, πίστωση ποσού 35.000,00€.
Του ΚΑ 00-6715.002 για την ετήσια επιχορήγηση στην Α/θµια Σχολική Επιτροπή
, πίστωση ποσού 65.000,00€.
Του ΚΑ 00-6073.001 για δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού για επίκαιρα
οικονοµικά –διοικητικά θέµατα , πίστωση ποσού 1.000,00€.

Γ) Εγκρίνουν τον αντιλογισµό διάθεσης και δέσµευσης πίστωσης κωδικού
εξόδων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 , που είχε εκδοθεί µε την υπ΄αριθ. Α-308/2015
,πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, και ο οποίος αντιλογισµός έγινε µε την αριθ. Α-437/0204-2015 πρόταση για ποσό 7.319,99€ και η οποία πράξη αντιλογισµού θα βαρύνει τον
Κ.Α, 20-6279.001.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)ΒΕΛΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

