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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 349/2017
«Περί ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – διαγραφή δεσμεύσεων που
αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες έως 31.12.2017».
Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00,
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 23/21.12.2017 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 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 20, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2.
Παπούλη Δέσποινα
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3.
Κολλιάκος Ιωάννης
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4.
Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5.
Βελιώτης Ευστάθιος
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6.
Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7.
Παπαδάκης Πιερρής
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Βουνελάκης Γεώργιος
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Μαρούσης Χαράλαμπος
12. Λεκάκης Δημήτριος
13. Χαραμή Αλεξάνδρα
14. Μαρούσης Χαράλαμπος
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Τσαφατίνου Κατερίνα
18. Δουμάνη Σοφία
19. Σταθάκης Νεκτάριος
20. 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 Δ.Κ.
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων,
Απόστολος Καπελέρης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος
Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ.
Λαχίου, Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος
Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα, Σαργκάνης Γεώργιος τ.Κ. Συκέας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ.
Μεταμόρφωσης, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,
Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
α. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού
τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα
μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του
επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε.
β. Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που
εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και
αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους.
γ. Για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους η αρμοδιότητα έγκρισης των
δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β, ασκείται από συλλογικό όργανο, η
απόφαση ανάκλησης της δέσμευσης, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δύναται να
προηγείται της σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία εκδίδεται εντός του α' δεκαπενθημέρου
του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους. (παρ. 2 άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016)
Με βάση την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/65486 /ΔΠΔΣΜ/23.12.2014 σε περίπτωση που το
συμβατικό αντικείμενο λόγω έκπτωσης του αναδόχου ή το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης
είναι μικρότερα (πχ λόγω απορρόφησης μικρότερων ποσοτήτων στα καύσιμα) από αυτό της
ανάληψης υποχρέωσης, θα πρέπει ο φορέας να προβεί σε ανατροπή, κατά το μέρος μη
εκτέλεσης της αντίστοιχης ανάληψης υποχρέωσης, μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους,
με σχετική αιτιολογημένη απόφαση ανάκλησης του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης
της πίστωσης.
Με βάση την εγκύκλιο Υπ.Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017:
1.Αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε
λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από
την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού
έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδονται έως
31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του
Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά
και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.
2.α. Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία
ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για
το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ,
ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι
ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για
κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΚΑΕ.
β. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται
απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα
στοιχεία ταυτότητας (Αριθ. Πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης
υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, τα στοιχεία καταχώρισής τους στο
πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας (Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.
γ. Περαιτέρω, οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι
με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω
ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός).
Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.
Στην εγκύκλιο Υπ.Οικ. 2/86708/0026/28.11.2017 τονίζεται ιδιαίτερα ότι, δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός
αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός
του 2017.
Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει οι οικονομικές υπηρεσίες
των φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από
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αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2018, να επισυνάπτεται και η
απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής εντός 2017.
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 Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν.
β. Την παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006).
γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2.
δ. Τις εγκυκλίους Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, Υπ.
Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. Οικ.
2/86708/0026/28.11.2017.
2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις οποίες η
ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017
ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού
διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάληψης
υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία ανατροπής την 31η/12/2017, για τις οποίες η
ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017.
Συγκεκριμένα ανατρέπει τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 349/2017.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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