
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.2/2015 
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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   4/2015       ΘΕΜΑ: «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 28
η
   του μηνός  

Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 325/21-1-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

      Ο Πρόεδρος  ζήτησε  από το Σώμα την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τίτλο: 

«Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014» ως κατεπείγον, σύμφωνα με την παρ. 

7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο….ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι 

γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον…». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα 

αποφαίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί και σ’ αυτό συμφωνεί και ο 

Δήμαρχος.  

    Έπειτα ο κ. Δήμαρχος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:  

1.- Την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως κάτωθι: 
««Σε περίπτωση ματαίωσης 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. 
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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) 

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 31
η
/12, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει 

ανατραπεί στις 31/12 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 προηγουμένου 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, να 

επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής. 

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). 

Θα πρέπει λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή ή κατά περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο όπως στην περίπτωση 

των δαπανών της συνημμένης κατάστασης, να εγκρίνουν τον αντιλογισμό και την ανατροπή των 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2014, 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, συνολικού ποσού 34.026,47€ όπως αυτές αναφέρονται στην κάτωθι 

κατάσταση». 
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2.- Το συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα ανατροπής αναλήψεως υποχρεώσεων έτους 2014, 

συνολικού  ποσού 34.026,47€. 

3.-Την εισήγηση του κ. Προέδρου επί του θέματος με την οποία εισηγείται την ανατροπή των 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, όπως αναφέρονται στον συνημμένο 

πίνακα.  

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Προέδρου,  

 την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 το Ν. 2362/95, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, 

 το αριθμ. 2/96117/0026/20-12-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με 

ημερομηνία 31/12/2014, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή η ανάληψη 

της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2014, συνολικού 

ποσού 34.026,47€ , όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2014 

        

Ημ/νία 
Αριθμός 

Απόφαση
ς 

Ημερομηνία 
Έγκρισης 

Α.Δ.Α. 
Ποσό 

Ανάληψης 

Ποσό 
Τιμολογίω

ν 

Ποσό 
Πληρωμώ

ν 

Ποσό 
Ανατροπής 

        00.6421  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 

5/3/2014 99/12 25/2/2014 ΒΙΚΥΩΞΦ-ΩΣΙ 4.000,00  2.698,52  78,91  3.921,09  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 21           3.921,09  

        00.6423  Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 

5/3/2014 100/12 25/2/2014 ΒΙΚΥΩΞΦ-ΚΕΥ 4.000,00  0,00  0,00  4.000,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 22           4.000,00  

        00.6432  Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

29/10/2014 316/247 
20/10/201

4 
7ΑΗΚΩΞΦ-

ΡΧΥ 
1.860,00  1.727,06  1.727,06  132,94  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 23           132,94  

        00.6433  Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών 

29/4/2014 207/87 27/3/2014 ΒΙ0ΡΩΞΦ-3ΛΗ 100,00  100,00  100,00  0,00  

5/8/2014 297/177 25/7/2014 
7ΑΑΧΩΞΦ-

ΩΜΗ 
1.200,00  889,69  889,69  310,31  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 24           310,31  

        00.6434  Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 

19/3/2014 185/56 4/3/2014 
ΒΙΞ4ΩΞΦ-
ΧΦΦ 

2.000,00  1.394,00  1.394,00  606,00  

29/4/2014 206/87 27/3/2014 ΒΙ0ΡΩΞΦ-ΘΓ4 1.050,00  945,00  945,00  105,00  

22/10/2014 310/245 
20/10/201

4 
ΩΥΨΛΩΞΦ-

8ΤΩ 
850,00  850,00  850,00  0,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 25           711,00  

        00.6443  Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 

5/3/2014 115/41 4/3/2014 ΒΙΚΥΩΞΦ-Θ5Π 100,00  98,10  98,10  1,90  

7/4/2014 193/74 27/3/2014 ΒΙΗΥΩΞΦ-8Ρ7 1.000,00  956,25  956,25  43,75  

7/4/2014 194/74 27/3/2014 ΒΙΗΥΩΞΦ-Λ23 750,00  730,80  730,80  19,20  

22/4/2014 202/76 27/3/2014 ΒΙ04ΩΞΦ-ΓΟΞ 1.000,00  392,04  392,04  607,96  
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22/10/2014 309/244 
20/10/201

4 
6Π9ΩΩΞΦ-

ΒΔΖ 
35,00  32,70  32,70  2,30  

8/12/2014 
327/288

α 
2/12/2014 7ΓΖ8ΩΞΦ-Χ20 1.000,00  992,83  0,00  1.000,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 26           1.675,11  

        00.6734  Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 

22/4/2014 204/100 10/4/2014 ΒΙ04ΩΞΦ-54Β 7.000,00  0,00  0,00  7.000,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 34           7.000,00  

        00.6735  Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 

26/2/2014 45/40 24/2/2014 ΒΙΕΕΩΞΦ-ΖΕΖ 1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  

22/4/2014 203/99 10/4/2014 ΒΙ04ΩΞΦ-7ΕΠ 3.000,00  3.000,00  3.000,00  0,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 35           1.500,00  

        15.6471  Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

7/4/2014 195/73 27/3/2014 
ΒΙΗΥΩΞΦ-

Ψ5Β 
3.500,00  3.314,39  3.314,39  185,61  

22/4/2014 201/75 27/3/2014 ΒΙ04ΩΞΦ-ΨΥ3 
10.000,0

0  
9.664,20  7.214,20  2.785,80  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 82           2.971,41  

        15.6481.0001  Προμήθεια τροφίμων για άπορους δημότες 

8/12/2014 326/287 2/12/2014 
Ω6ΑΞΩΞΦ-

ΚΓΗ 
7.000,00  6.967,20  0,00  7.000,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 83           7.000,00  

        70.6463.0001  Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ειδικά έντυπα και ΜΜΕ 

19/3/2014 186/58 4/3/2014 ΒΙΞ4ΩΞΦ-Ξ29 1.230,00  0,00  0,00  1.230,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 210           1.230,00  

        70.6615.0005  Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για προβολή της Πάτμου 

19/3/2014 187/57 4/3/2014 ΒΙΞ4ΩΞΦ-ΥΔΡ 3.433,60  0,00  0,00  3.433,60  

6/10/2014 300/229 1/10/2014 
ΩΝ9ΘΩΞΦ-

ΣΥ9 
2.500,00  2.399,99  2.399,99  100,01  

29/10/2014 317/247 
20/10/201

4 
7ΥΥΥΩΞΦ-

ΕΟ5 
750,00  709,00  709,00  41,00  

 Κίνηση Ανατροπής             

31/12/2014 212           3.574,61  

        

     
Τελικό Σύνολο 34.026,47  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  4/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 29/10/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                   

                                                       Στόικος Γρηγόρης                                                

ΑΔΑ: 6Τ7ΠΩΞΦ-ΟΛΤ
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