
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18/02-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. 

∆ηµοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα ∆ευτέρα (02) δύο  

του µηνός Οκτωβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 781/2017 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του καταστατικού της. 

  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βαλσαµής Ελευθέριος 
Καρίνας Γεώργιος  
Λυκάκη Χρυσαυγή 
 
 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως 

παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  7  

Αριθµός Απόφασης:  74  

 

 Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 7ο θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Οι διατάξεις του Π.∆. 80/2016 που 

εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 68 Ν. 

4270/14, έχουν εφαρµογή κατά την ρητή αναφορά του άρθρου 15 από την 1η-1-

2017. Κατά συνέπεια οι ανατροπές των δεσµεύσεων µέχρι τις  31-12-2016 θα 

διενεργηθούν µε τις διατάξεις του ισχύοντος µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή άρθρου 

4 παρ. 9 Π.∆. 113/2010 ,  ενώ οι δεσµεύσεις αυτών στη νέα χρήση κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 4 παρ. 3 Π.∆. 80/2016. Σύµφωνα λοιπόν µε το υπ αριθµόν το Π.∆. 

113/2010-ΦΕΚ 194, 22/11/2010 άρθρο 4 §5 περί ανάκλησης απόφασης υποχρέωσης 

δίνονται οδηγίες για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που λήφθηκαν εντός του 

έτους και δεν εκτελέσθηκαν. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: 

«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης δεσµεύεται ισόποση 

πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 

παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α Π∆ 113/2010). Η δεσµευθείσα 

πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της 

 
Ανατροπή αναλήψεων 
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υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά 

βιβλία. 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 Π∆ 113/2010): 

α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλο 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 Π∆ 113/2010). 

∆εν 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 ΥΠΕΣΑΗ∆)». 

         Θα πρέπει λοιπόν οι δαπάνες που δεν θα πραγµατοποιηθούν  να ανακληθούν µε 

ξεχωριστή απόφαση. Προτείνω λοιπόν µετά την εισήγηση του λογιστή και 

συµβούλου της επιχείρησης να προχωρήσουµε στην ανατροπή αναλήψεων που δεν 

ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2016 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση 

σχετική µε το θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 Εγκρίνουµε την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης πίστωσης,  µε 

ηµεροµηνία ανατροπής την 29η/9/2017, για τις οποίες η δαπάνη δεν έχει εκτελεσθεί 

εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος 2017. 

Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης σε σχέση µε τα 

τιµολογηθέντα προς πληρωµή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες 

του Υπουργείου Οικονοµικών που εκδόθηκαν µε την υπ αριθµόν Υπ. Οικ. 
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2/99070/0026/23.12.2016 και γίνετε σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκδόθηκαν µε την 

εγκύκλιο του Υπ. Οικ. µε αριθ. 2/91118/0026/29- 12-2010 (Α∆Α 4ΙΙΛΗ-Ε6) και 

αποδεσµεύουµε τα ποσά τα οποία µεταφέρονται στο αποθεµατικό. 

     
Α/Α 

 
ΚΑΕ 

 
Ηµερ. ΑΑΥ 

Αριθµ. 
ΑΑΥ 

Ηµ/νία 
Έγκρισης 

απόφ 

Αρ. 
Έγκρισης 

αποφ 

Αρ. 
Πρωτοκ 
ΠΑΥ 

Α∆Α 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ποσό προς 
Ανατροπή 

 
Υπόλοιπο 

προς 
ανάληψη 

1. 

60.01.00.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 

31/05/2017 81 24/5/2017 42 413 ΨΜ9ΦΟΕΥ9-ΥΥ1 1.500,00 0,00 

2. 

55.01.00.001 ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ 

ΕΠΟΧΙΚΟΥ-ΙΔΟΧ 

31/05/2017 81 24/5/2017 42 413 ΨΜ9ΦΟΕΥ9-ΥΥ1 1.000,00 0,00 

3. 
64.01.01.064 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
22/6/2017 94 15/6/2017 46 516 7ΣΥΒΟΕΥ9-ΑΘΔ 1.500,00 0,00 

4. 
54.03.01.005 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
11/01/2017 29 07/01/2017 2 32 76

ΕΣ
1ΟΕΥ9-8ΜΒ 2.000,00 0,00 

                            

 

                                      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 74/2017 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασµα 
Ιερισσός 02-10-2017 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

                                                               Βαλσαµής Ελευθέριος 
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