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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 64η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 28-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 528/2017

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 28 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
62547/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋)
4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την
έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 4ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 62579/24-112017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Λαμβάνοντα̋ υπόψη:
1.Την υπ΄ αριθμ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογή̋ των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.
194/Α΄/22-11-2010) για την ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋.
2.Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκόλλου 2/96117/0026 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών περί ανατροπών και αναλήψεων
υποχρεώσεων .
3.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 21 του Ν. 2362 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτου̋ και
άλλε̋ διατάξει̋ όπω̋ ισχύει.
4.Τι̋ αποφάσει̋ δέσμευση̋ πίστωση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ για τι̋ οποίε̋ η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη τη̋ υποχρέωση̋ δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτο̋
στο οποίο αναφέρεται.
Και ειδικότερα:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ η ανάληψη τη̋ υποχρέωση̋ ανατρέπεται με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεση̋ τη̋ πίστωση̋ (Δημάρχου, Οικονομική̋ Επιτροπή̋,
Δημοτικού Συμβουλίου) στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋ (άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ 113/2010)
α) Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β) Όταν η ανάληψη τη̋ υποχρέωση̋ δεν εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτο̋ στο οποίο
αναφέρεται.
Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπή̋ τη̋ ανάληψη̋ ,όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο τη̋ δεσμευθείσα̋ πίστωση̋,
χωρί̋ να έχει μεσολαβήσει ματαίωση τη̋ δαπάνη̋ ή ανεκτέλεστη ολικώ̋ ή μερικώ̋ ανάληψη υποχρέωση̋. Τα
αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρί̋ να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται
υπ΄ όψη για τον υπολογισμό τη̋ διαθέσιμη̋ πίστωση̋ σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιο̋ 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ) .
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Η αρμοδιότητα διάθεση̋ των πιστώσεων και έγκριση̋ των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην Οικονομική
Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση δ΄ Ν. 3852/2010) και κατ΄ εξαίρεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο
Δήμαρχο (άρθρο 158 παρ.3 & 4 Ν.3463/2006)
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή τη̋ Απόφαση̋ Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ –Δέσμευση̋ Πίστωση̋
για την οποία η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί εν’ όλο μέσα στο οικονομικό έτο̋ 2017 σύμφωνα ω̋ εξή̋:
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Την υπ’ αριθμ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογή̋ των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010(ΦΕΚ 194/Α΄/2211-2010)
3.Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/96117/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
4.Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 21 του Ν.2362
5.Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
6.Το άρθρο 4 παρ.1β και 5 του Π.Δ 113/2010
7.Το άρθρο 72 παρ. 1 περ.δ του Ν.3852/2010
8.Το άρθρο 158 παρ.3 & 4 του Ν.3463/2006
9.To Π.Δ 113/2010.
10.Τι̋ αποφάσει̋ δέσμευση̋ πίστωση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ για τι̋ οποίε̋ η δαπάνη έχει ματαιωθεί για
οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη τη̋ υποχρέωση̋ δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτο̋
στο οποίο αναφέρεται.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή τη̋ απόφαση̋ ανάληψη̋ υποχρέωση̋- δέσμευση̋ πίστωση̋, για την οποία η δαπάνη δεν
έχει εκτελεσθεί εν’ όλο μέσα στο οικονομικό έτο̋ 2017 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (528)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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