ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης
της Oικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 199/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 20 του μήνα Αυγούστου
του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 17843/20-8-15 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3.Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταματέλου Δήμητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
Η κα Σταματέλου Δήμητρα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνουν το κατεπείγον της
συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα που αναγράφονται στην υπ΄αριθ.
17843/20.8.15 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι:
για το 1ο θέμα:
Προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το 2ο θέμα «Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης
αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015» είναι
προαπαιτούμενη η ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων και η αποδέσμευση πιστώσεων.
για το 2ο θέμα:
Το κατεπείγον προκύπτει γιατί:
Α. Τα κονδύλια πρέπει να απορροφηθούν άμεσα.
Β. Σύμφωνα με το το αριθ. 74991/30549/14.8.15 έγγραφο Π.Ι.Ν ζητήθηκε η υποβολή του σχεδιασμού
των στερεών αποβλήτων μέχρι 31/8/2015 και πρέπει κατεπειγόντως να εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου για την σύνταξη της μελέτης .
Γ. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της υπηρεσίας
καθαριότητας λόγω της τουριστικής περιόδου που διανύουμε.
Δ. υπάρχουν αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των δημοτών στη Δ.Ε. Ελλομένου
Ε. Υπάρχει αυξημένη ανάγκη έργων πυροπροστασίας λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε.
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ΣΤ. Υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστούν δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την
σύνταξη του προϋπολογισμού και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για την
λειτουργία του Δήμου.
Ζ. Πρέπει να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόματα κατά την χρονική περίοδο από
1/7/15 έως 31/8/15 και γι΄αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι πιστώσεις των ανάλογων ΚΑΕ .
για το 3ο θέμα:
Το κατεπείγον προκύπτει ύστερα από το αριθ. 7883/12-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας- .Γενική Γραμματεία Αγροτικής
Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. - Μονάδα Β3,με
το οποίο επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007
- 2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) λήγει 31-12-2015 και η διαδικασία δημοπράτησης του έργου καθυστέρησε
λόγω μη προσέλευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων στις 21-07-2015 (αριθ. 147/2015 απόφαση Ο.Ε.).
Με την αρ. 178/2015 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε ημερομηνία δημοπράτησης η 4η-08-2015. Την
ημερομηνία αυτή διεξήχθη κανονικά η δημοπρασία Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου
ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το από 4/8/15 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω
έργου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης και για τα τρία θέματα για τους λόγους που αναφέρονται.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/2015 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Ο.Ε.:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων & αποδέσμευσης πιστώσεων
οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την
εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται, 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
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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.
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 Δεκεμβρίου, θεωρείται ότι η ανάληψη
υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31 Δεκεμβρίου 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 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 2015, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2014.
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 στον Δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β. την περιπτ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,
γ. του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει, και
ιδίως το άρθρο 4,
δ. 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, 2/112634 /0026/17.12.2013, 2/97612/0026/22.12.2014.
2. 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
Εισηγούμαστε
Την έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων, 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.
Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
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ΑΑ Αρχικής
Πρότασης
Ανάληψης
Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.)
Α-129/20-01-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.16/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.

Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

20-6211

Α-12/13-01-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.4/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.
Α-354/07-05-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.100/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.

25-6253

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

30-7326.027

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΥΑΣ

ΠΟΣΟ

ΑΑ Π.Α.Υ. ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ
ΑΝΤΙΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

1.113.000,00

Α-552/20-08-2015

-5.000,00

1.108.000,00

7.000,00

Α-553/20-08-2015

-650,00

6.350,00

214.115,82

Α-553/20-08-2015

-184.614,80

29.501,02

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων, 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.
Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης:
ΑΑ Αρχικής
Πρότασης
Ανάληψης
Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.)
Α-129/20-01-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.16/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.

Κ.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

20-6211

Α-12/13-01-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.4/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.
Α-354/07-05-2015, η
οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ.100/2015
απόφαση ΟΙΚ.ΕΠ.

25-6253

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

30-7326.027

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΥΑΣ

ΠΟΣΟ

ΑΑ Π.Α.Υ. ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ
ΑΝΤΙΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

1.113.000,00

Α-552/20-08-2015

-5.000,00

7.000,00

Α-553/20-08-2015

-650,00

6.350,00

214.115,82

Α-553/20-08-2015

-184.614,80

29.501,02

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 199/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

4

1.108.000,00

