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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
178/2015
από το πρακτικό της 25ης/14-12-2015 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο :

Έγκριση 9ης ανατροπής αναληφθέντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 14/12/2015, ώρα 6:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12660/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος
4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος
6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
1
7. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δικαιολογημένα απουσίαζαν η Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης.
Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 1ο :

Έγκριση 9ης ανατροπής αναληφθέντων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός,
που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1

Απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
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«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)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης
υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Οι ημερομηνίες της εγκύκλιου Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 ισχύουν
και για τα επόμενα οικονομικά έτη, άρα και για το τρέχον οικονομικό έτος.
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).
Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε να ανατρέψουμε τα υπόλοιπα των αναληφθέντων υποχρεώσεων
οικονομικού έτους 2015 που σας έχουν δοθεί με την ημερήσια διάταξη».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις.
Το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Διαφωνούμε με τον
τρόπο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τον έχουμε άλλωστε καταψηφίσει, γι’ αυτό καταψηφίζουμε και την
εισήγηση για την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/1995 (Α΄247) : «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 περιπτ. δ του ν. 3852/10 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Π.δ 113/2010 : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194) όπως ισχύει, και
ιδίως το άρθρο 4 ,
- τις εγκυκλίους: Υπ. Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσ. 30/2011 και Υπ. Οικ.
2/96117/0026/20.12.2011, 2/112634/0026/17.12.2013,
- την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς σχετικά με τις αποφάσεις
δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη των
υποχρεώσεων δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος,
- την τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής Αθανάσιου Τριανταφύλλου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε την 9η/2015 ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, 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 2015 και συγκεκριμένα:
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απορριμμάτων
Λακέρειας,
Μελιβοίας,
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Ενταλθέντα

Ανακληθέν
Ποσό

Υπόλοιπο
Δέσμευσης

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Μειοψήφισε το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

