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                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 56/29-11-2017 

Αριθ.Αποφ. 325/2017    

ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017- 
Αντιλογισμός οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  29-11-2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26938/24-11-2017 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) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)            

3. Καλογερίνης Ηλίας                              

4. Χριστάκος Σταύρος 

5. Κολλιάκος Ιωάννης 

 

        Σουρλάς Ιωάννης 

        Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 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 δεν παρευρέθησαν. 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της 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.  

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 
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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 την έγκριση  

του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αρ. πρ. 247354/π.ε2016/24-01-2017 ΑΔΑ 

78ΩΡΟΡ1Φ-ΜΝΟ) για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και προκειμένου να 

εκτελεστούν διάφορες εργασίες & προμήθειες του 2017, εισηγούμαι να ψηφίσουμε  τις 

παρακάτω πιστώσεις .   

   Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε   την από 29-11-

2017 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία θέτει 

υπόψη της Ο.Ε την υπ΄αριθ. Α111/2017 , πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης, όπου 

δεσμεύτηκε αρχικά πίστωση στον ΚΑ 00-6711.001 ποσό 189.520,00€  και  ζητά την λήψη 

απόφασης για έγκριση αντιλογισμού της Π.Α.Υ Α817/2017  για ποσό -18.792,48€ και η 

οποία πράξη  αντιλογισμού θα βαρύνει  τον  Κ.Α 00-6711.001 . 

       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 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. 
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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 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.  

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.  

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 
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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). 

           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  , την παρ. 4 του άρθρου 209 του 

3463/2006 , την από 29-11-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί αντιλογισμού  

της ανωτέρω  ΠΑΥ και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  Ο μ ό φ ω ν α     

Α)  Διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους  2017 ως κάτωθι: 
 
 

      
Κωδικός Αριθμός 

 

 
Περιγραφή 

Ποσό 

20-7135.009 

 
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την ΔΕ 
Μονεμβασίας   

4.734,32 

10-6691.002 

 
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων   

9.789,80 
 

25-6262.030 
 
Άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος  
χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης -αποχέτευσης   

6.000,00 

10-6265.010 

 
Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών & 
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου  , 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
ανταλλακτικών  

508,40 

00-6117.001 

 
Πληρωμή στο υποθηκοφυλάκειο για μεταγραφές    500,00 

00-6073.001 
 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για  
επίκαιρα οικονομικά-διοικητικά θέματα 

200,00 
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00-6711.001 
 
Απόδοση στην Β΄ σχολική επιτροπή  19.312,48 

45-7336.020 
 
Επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ Βελλιών 7.200,00 

20-6634.001 

Προμήθεια ειδών οδοκαθαρισμού 
(παροχή υλικής βοήθειας στον πλημμυροπαθή 
δήμο Μανδρας)  
 

2.205,00 

15-6481.005 

 
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη ΔΕ 
Μονεμβασίας (παροχή επισιτιστικής  βοήθειας 
στον πλημμυροπαθή δήμο Μανδρας) 

2.900,00 

 
 

Β) Εγκρίνουν τον αντιλογισμό δέσμευσης πίστωσης κωδικού εξόδων προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2017 , που είχε εκδοθεί με την  Α111/2017  πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, 

και ο οποίος  αντιλογισμός έγινε με την Π.Α.Υ Α817/2017 για ποσό -18.792,48€ και η 

οποία πράξη  αντιλογισμού θα βαρύνει  τον  Κ.Α 00-6711.001 . 

 

    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

             
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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