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ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   
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Αριθ. Αποφ.   69/2017     

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 22 της συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο.  

στις  28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017     

                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για την Ανατροπή 

Π.Α.Υ. 2017. 

 

                       

Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα ΠΕΜΠΤΗ  28 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Τακτική Συνεδρίαση 

ύστερα από την υπ΄ αριθ. 348/12-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 65 παρ. 5  & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) και με το άρθρο 93 

παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου 

αριθμού μελών 7 παρέστησαν 7 ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Α. 3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 4. ΦΩΤΗΣ Β.  

5. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 6. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 7. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΝΕΙΣ  

 

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για την 

Ανατροπή Π.Α.Υ 2017¨  ο κ. Πρόεδρος, είπε : 

«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 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
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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) 

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.  
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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/12/2011, θεωρείται ότι η 

ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις 31/12/2011 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 2012, να επισυνάπτεται και η απόφαση της 

αντίστοιχης ανατροπής του 2011. 

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).» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

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 παρ. 3 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/2006). 

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. 

ε.  την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

 

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου 

οικονομικού έτους 2017 για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε 

λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο 

οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία ανατροπής την 

28η/12/2017, 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 2017. 
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     Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 69/2017. 

 

Σειρά ΑΑ 
Ημ. 
Έκδοσης KA Περιγραφή Ποσό 

Ε 1 28/12/2017 15-6041.01 Αποδοχές γυμναστών Π.Α.για Ο. περιόδου 2016 - 2017 
-
13.285,71 

Ε 2 28/12/2017 15-6054.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Π.Α.Γ.Ο. 2016-2017 -6.178,86 

Ε 3 28/12/2017 15-8231 Απόδοση ΙΚΑ Εργαζόμενου-Εργοδότη -3.584,74 

Ε 4 28/12/2017 15-6691 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων. -3.353,11 

Ε 5 28/12/2017 00-6142.02 
Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 
(ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 2017 -1.250,00 

Ε 6 28/12/2017 15-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες -1.000,00 

Ε 7 28/12/2017 15-8221.01 Απόδοση Φ.Μ.Υ.αποδοχών υπαλλήλων -1.000,00 

Ε 8 28/12/2017 15-8223.02 Απόδοση Φ.Ε. από παροχή υπηρεσίας 8% -942,10 

Ε 9 28/12/2017 15-8223.01 Απόδοση Φ.Ε. προμηθευτών 4% -930,70 

Ε 10 28/12/2017 15-8223.03 Φ.Ε. Ελευθέρων επαγγελματιών 20% -750,00 

Ε 11 28/12/2017 15-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων -652,00 

Ε 12 28/12/2017 00-6222 Τηλεφωνικά τέλη -500,00 

Ε 13 28/12/2017 15-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων. -482,56 

Ε 14 28/12/2017 15-7135.03 Λοιπός εξοπλισμός -400,00 

Ε 15 28/12/2017 15-8224.05 Εισφορά υπέρ ΑΕΠΠ -383,40 

Ε 16 28/12/2017 15-8224.02 Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη... -358,69 

Ε 17 28/12/2017 15-6693 Προμήθεια Λιπασμάτων -353,67 

Ε 18 28/12/2017 15-6694 Προμήθεια αθλητικού υλικού -268,21 

Ε 19 28/12/2017 15-6472 
Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων - 
εκδηλώσεων -254,20 

Ε 20 28/12/2017 15-8224.01 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ - ΤΠΔΥ 1% -253,35 

Ε 21 28/12/2017 15-6262.07 Συντήρηση αγωνιστικών χώρων γηπέδων με συνθετι... -252,00 

Ε 22 28/12/2017 15-6694 Προμήθεια αθλητικού υλικού -230,76 

Ε 23 28/12/2017 15-6262.03 
Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικών χώρων Α.Ο.Δ.Κ 
2017 -223,20 

Ε 24 28/12/2017 15-8224.06 Χαρτόσημο υπέρ ΑΕΠΠ -199,51 

Ε 25 28/12/2017 15-8224.03 Χαρτόσημο  Ε.Α.Δ.Σ. -198,77 

Ε 26 28/12/2017 10-6022.01 Αμοιβή πρακτικογράφου Δ.Σ -189,20 

Ε 27 28/12/2017 15-6277.01 
Καθαρισμός και αποψίλωση χώρων αθλητικών 
εγκαταστάσεων (2017).  -178,56 

Ε 28 28/12/2017 10-6052.01 Εργοδοτική εισφορά πρακτικογράφου Δ.Σ -171,75 

Ε 29 28/12/2017 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -170,21 

Ε 30 28/12/2017 15-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων -161,56 

Ε 31 28/12/2017 15-6699 
Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής Αθλητικών 
εγκαταστάσεων. -143,94 

Ε 32 28/12/2017 15-6472 
Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων - 
εκδηλώσεων -124,00 

Ε 33 28/12/2017 15-8224.07 ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ -99,89 

Ε 34 28/12/2017 15-8224.04 Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου Ε.Α.Δ.Σ. -99,77 

Ε 35 28/12/2017 15-8223.04 Φόρος προμήθειας καυσίμων 1% -97,60 

Ε 36 28/12/2017 15-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες -66,41 

Ε 37 28/12/2017 15-6472 
Έξοδα διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων - 
εκδηλώσεων -54,58 

Ε 38 28/12/2017 15-6695 Προμήθεια μεταλλίων-κυπέλλων κ.ά. -52,08 

Ε 39 28/12/2017 15-6695 Προμήθεια μεταλλίων-κυπέλλων κ.ά. -38,69 

Ε 40 28/12/2017 15-6462 Για δημοσιεύσεις προκηρύξεων -27,60 

Ε 41 28/12/2017 00-6142.01 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (ΟΡ... -10,00 

Ε 42 28/12/2017 15-6264.01 Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων -9,92 

Ε 43 28/12/2017 15-7134 Προμήθεια Η/Υ & software -5,60 

Ε 44 28/12/2017 15-6691 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων. -2,51 

Ε 45 28/12/2017 15-7135.03 Λοιπός εξοπλισμός -0,01 
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Έτσι συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Τα Μέλη 

Υπογραφή                                                              Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα                                    

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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