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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 18/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2014
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης
πίστωσης.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ. 1563/11-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3.-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης

Γεώργιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση
τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

εισηγούμενος το 7ο θέμα της
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.
«Σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης η ανάληψη ανατρέπεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη (παρ. 1β άρθρο 4 Π/δ 113/2010).
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν΄όλο ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης,
αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή
μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε.
Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος υπολοίπου μετά τις
κατά τα ανωτέρω δεσμεύσεις πιστώσεων (παρ. 5 άρθρο 4 Π/Δ 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 N. 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ.
1αΠ/Δ 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
(προέδρου, διοικητικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4
παρ.1 β και 5 Π.Δ 113/2010):
α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν΄ όλο ή εν΄μέρει ( άρθρο 4
παρ. 5 Π.Δ 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 Π.Δ 113/2010, για λόγους έλλειψης ή
ανεπάρκειας της πίστωσης ή μη νομιμότητας της δαπάνης. Επειδή όμως στους
δήμους και κατά προέκταση στα νομικά τους πρόσωπα 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.-Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μια 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 μια απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Προέδρου, (και σε
περίπτωση που τον αναπληρώνει του Αντιπροέδρου) του Διοικητικού
Συμβουλίου,(για τα νομικά πρόσωπα) ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να
ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται στην απόφαση
αναλυτικά ανά ΚΑΕ.
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.
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 για τα νομικά πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατ΄ εξαίρεση στον
Πρόεδρο του νομικού προσώπου (άρθρο 158 παρ.3 και 4 Ν. 3463/2006)».
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο αφού έλαβε υπόψη του:

ΑΔΑ: Ω88ΡΟΕΡΠ-ΠΓΗ

1.-Tις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 « Περί Δημοσίου Λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», β) Την περιπτ.δ του άρθρου
72 του Ν.3852/10, γ) Του Π/Δ 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.-Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ανάληψη της υποχρέωσης
δεν έχει εκτελεσθεί εν΄ όλο ή εν μέρει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.Εγκρίνει την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης
πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ανάληψη
της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν΄ όλο ή εν μέρει.
Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης.
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 31/12/2013
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΑΠΟΦΑ
ΣΗΣ Δ.Σ

A/
A

Α/Α
ΕΚΘΕ
ΣΗΣ

1

114

26/03/2014

46

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.500,00

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

2

115

26/03/2014

46

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

4.390,52

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΗΜΕΡ.ΔΕΣ
ΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΙΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΤΡΟ
ΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σύνολο:

2.-Κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 ότι είναι έκτακτη
περίπτωση εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτης ανάγκης για την εύρυθμη και ομαλή
λειτουργία του νομικού προσώπου.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 117/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

