
   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                         
ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                          
                 ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ
Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη
Ταχ. Κώδικας: 21051
Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι.                                
Τηλ.: 27540-31239-31822                                              
Fax: 27540-31300

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 13ης /2012

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 1ο ΗΔ περί: «Aνατροπή ανάληψης υποχρεώσεων» 

Αριθμός Απόφασης : 57/2012

Σήμερα την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, 
ύστερα την υπ` αρ. πρωτ.142/27-12-12 πρόσκληση του Προέδρου αυτού 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε 
ότι σε   σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι  πέντε ( 5 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης 
 Ευάγγελος Δημαράκης 
 Αντώνιος Μούγιος
 Απόντες ήταν οι: 
Κωνσταντίνος Λαζάρου
 Παρασκευή Αντζινά
 Θεοδότη Καλή
 Αικατερίνη Νάκη 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη    
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών.
      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είπε  τα εξής:

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 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 

Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης .

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της 
πίστωσης 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. 2/92055/0026/20.12.2012: 

1. Η απόφαση του διατάκτη 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. 

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή  του Διοικητικού  

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 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. 2/92055/0026/20.12.2012: 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 αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει 

κατά κανόνα στο Διοικητικό Συμβούλιο  και τον Πρόεδρο  (άρθρο 158 παρ. 3 

και 4 Ν 3463/2006).

Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη της:

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 , Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011 και Υπ. Οικ.  

2/92055/0026/20.12.2012
2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Διοικητικού Συμβουλίου 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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων, του Διοικητικού  Συμβουλίου, 
ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία ανατροπής 

την 31η/12/2012, 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 2012.



Συγκεκριμένα ανατρέπουμε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: 

ΚΑ Αρ.Απόφ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ Α/Α 
Μητρώου
Δεσμεύσεων 

ΑΔΑ  Ποσό σε € 

00-6231 28/2012 27/04/2012 Α/13 Β495ΩΡΡ-8ΔΖ 1.980,30
30-7326.001 35/2012 04/07/2012 Β/3 Β4ΣΥΩΡΡ-ΟΧ9 12.526,02
00-6132 46/2012 02/10/2012 A/22 Β43ΕΩΡΡ-ΟΩΡ 1.000,00

Η   παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   57/2012.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

      O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   

Βασίλειος Αϊβαλιώτης 
Ευάγγελος Δημαράκης 
Αντώνιος Μούγιος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


