ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 285/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30086/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση O.E. για έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης
πίστωσης.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1. τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. τις διατάξεις της περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται η αρµοδιότητα διάθεσης
των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην Οικονοµική Επιτροπή,
3.Τις διατάξεις παρ 1β άρθρο 4 του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 όπου ορίζεται ότι σε περίπτωση µαταίωσης της
δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του διατάκτη,
4.τις διατάξεις της παρ 5 άρθρο 4 Π∆ 113/2010 όπου ορίζεται ότι 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.
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Νέες υποχρεώσεις αναλαµβάνονται σε βάρος του εναποµένοντος υπολοίπου µετά τις κατά τα
ανωτέρω δεσµεύσεις πιστώσεων .
5. Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ Σύµφωνα µε την οποία 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)».
6. Τη µε αριθµ. 2/91118/0026/2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε την οποία
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.
∆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∆).
7.Το µε αριθµ.Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο:
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 2015.
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.
Για τις αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η/12/2014, θεωρείται ότι η ανάληψη
υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2014 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 τρέχοντος
έτους. 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 2015, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του
2014.
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8. Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της Οικονοµικής Επιτροπής 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 στο οποίο αναφέρεται
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της ανατροπής των προτάσεων-αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ανάληψης
υποχρέωσης-δέσµευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η
ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2014, ως
τον κάτωθι πίνακα:
ΑΑ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

ΑΑ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ

Ποσό
Αντιλογισµού
€

Α-1/15-1-2014

10-6011

930.000,00

Α-793/24-112014

57.000,00

Α-3/15-1-2014

10-6051.002

113.000,00

30-6011

Α-12/15-1-2014

20-6051.002

74.000,00

Α-15/15-1-2014

25-6051.002

Α-44/28-01-2014

00-6031.002

Α-45/28-1-2014

00-6031.003

Α-47/28-1-2014

00-6056

Α-49/28-1-2014

00-6122

Α-52/28-1-2014

00-6222

Α-83/28/1/2014Εγκρίθηκε µε αρ.
50/2014
απόφαση
Οικ.Επ.-Α∆Α
ΒΙΕΩΩΛΙ-Σ2Θ
Α-92/28/1/2014Εγκρίθηκε µε αρ.
50/2014
απόφαση
Οικ.Επ.-Α∆Α
ΒΙΕΩΩΛΙ-Σ2Θ
Α-337/4/4/2014Εγκρίθηκε
µε
αρ.104/2014
απόφαση
Οικ.Επ.Α∆Α ΒΙΗ∆ΩΛΙ-84Ο
Α-422/17/4/2014

15-6741.009

Εργοδοτική
εισφορά
Τ.Υ.∆.Κ.Υ
Εργοδοτική
εισφορά
Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
Αποδοχές
ειδικών
συνεργατών
Αµοιβή Γενικού Γραµµατέα
∆ήµου
Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ
(άρθρα 3 Ν1726/44, 30
Ν2252/52, 100Ν∆ 4260/61
και Ν∆ 5441/66)
Αποζηµίωση
και
έξοδα
κίνησης
∆ηµοτικών
Συµβούλων
Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά
και
τηλετυπία
τέλη
εσωτερικού
Επίδοµα Τυφλότητας

Α-794/24-112014
Α-799/24-112014
Α-796/24-112014
Α-798/24-112014
Α-788/24-112014
Α-789/24-112014
Α-790/24-112014

5.000,00

Α-4/15-1-2014

Τακτικές
αποδοχές
(περιλαµβάνονται βασικός
µισθός,
δώρα
εορτών,
γενικά και ειδικά επιδόµατα)
Εργοδοτική
εισφορά
Τ.Υ.∆.Κ.Υ.
Τακτικές αποδοχές

20-6495.003

265.000,00

26.000,00
103.000,00
30.000,00
290.000,00

500,00
5.000,00
200,00
5.000,00
10.000,00
75.000,00

5.000,00

Α-791/24-112014

5.000,00

50.000,00

Α-792/24-112014

3.000,00

465.000,00

Α-795/24-112014

26.037,11

Έλεγχος από το Κ.Τ.Ε.Ο.

1.000,00

Α-797/24-112014

1.000,00

30-7326.017

Κατασκευή
τοιχίου
αντιστήριξης Καλαµιτσίου

10.000,00

Α-800/25-112014

5.500,00

10-6051.001

Εργοδοτική
εισφορά
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Τακτικές
αποδοχές
Σχολικών Φυλάκων
∆ιάνοιξη δρόµου σχ.πόλης
Νικιάνας-Επισκόπου

25.780,00

Α-801/25-112014
Α-802/25-112014
Α-803/25-112014

4.000,00

Α-427/17/4/2014

17/4/2014

Α-654/27/8/2014
Εγκρίθηκε
µε
αρ.203/2014
απόφαση
Οικ.Επ.Α∆Α 69ΜΤΩΛΙ-ΓΘΨ

30-7323.017
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58.150,00
24.600,00

1.200,00
24.598,47

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της ανατροπής των προτάσεων-αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ανάληψης
υποχρέωσης-δέσµευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ή
η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2014, ως
τον ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 285/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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