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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 149 / 2014

Από το µε αριθµό 11 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης των
πιστώσεων ποσού 2.547.307,42 ευρώ από τον προϋπολογισµό χρήσης
2014.
Σήµερα την 3η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12 : 00, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 30.776/30.05.2014 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος

1. Άννα Νανοπούλου
η οποία αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ.
87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι 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. και
κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν
3463/2006).
Επίσης στην Εγκ. 30 (αριθµ. πρωτ. 19664/20.04.2011) των Γ.Γ. των υπουργείων
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µε θέµα
¨Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες¨ (Φ.Ε.Κ. 194/ τ. Α΄/22.10.2010) στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆
η
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αναφέρεται ότι διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2362/1995
είναι το δηµοτικό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και ο δήµαρχος, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση µαταίωσης της δαπάνης, η ανάληψη ανατρέπεται µε την προαναφερόµενη
διαδικασία, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του διατάκτη. (παρ 1β άρθρο 4 Π∆
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 Π∆ 113/2010)
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ 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)».
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 2/92055/0026/20.12.2012,
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∆)
η
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Με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο :
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.
∆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.
Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την 31η/12/2012, θεωρείται ότι η ανάληψη
υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2012 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 του Υπουργείου Οικονοµικών 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 2012. 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 Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στο από 28.05.2014 υπηρεσιακό σηµείωµά της µε
το α.α. 14/28.05.2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της µας ζητάει τη λήψη απόφασης
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης των πιστώσεων ποσού
2.547.307,42 ευρώ από τον προϋπολογισµό χρήσης 2014.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. δ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 ¨Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες¨
(Φ.Ε.Κ. 194/ τ. Α΄/22.10.2010)
3. Την εγκύκλιο µε αριθµ. 30/19664/20.04.2011 των Γ.Γ. των Υπουργείων
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών
4. Την εγκύκλιο µε αριθµ. 2/92055/0026/20.12.2012 του Υπουργείου Οικονοµικών.
5. 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

η
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6. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ανακαλεί τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης – δέσµευσης πίστωσης ποσού
2.547.307,42 ευρώ σε βάρος Κ. Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014, 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 2014, όπως αναλυτικά
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
 α.α 14/2014 Υ.Σ.
Α/Α

Α.Α.Υ
Κ. Α.

1

1
2

2
3
3
4
4

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : ΓΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ
00.6741.0001
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, AIDS
00.6741.0002
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : ΕΠΙ∆ΟΜΑ
00.6741.0012
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
00.6741.0004
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ:

5
5

00.6741.0013

6

00.6741.0007

7

00.6741.0009

6

7

8

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

8

00.6741.0010

9

00.6741.0008

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΣΕ
ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ

10

00.6741.0005

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

9

10

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ &
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

η
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ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

423.278,19

315.040,54

15.609,43
321.309,12

10.100,69

6.394,26

381.316,88

95.236,24

26.254,56
31.458,39

Ελληνική

Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Α.Α.Υ
Κ. Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ &
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

00.6741.0004

ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ,
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ,
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ
ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

11
11

Σύνολο

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΛΠ-ΛΧΤ

ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

921.309,12

2.547.307,42

 Ο κ. Ιωάννης Μητσιάκος δήλωσε ότι επειδή δεν ψηφίσαµε τον προϋπολογισµό
οικ. έτους 2014 του ∆ήµου, δεν ψηφίζουµε και αυτές τις ανατροπές των
αναλήψεων.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 149 / 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 3 Ιουνίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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