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ΠΡΟΣ  

Τον κ.  Δήμαρχο  

για την  

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Διονύσου 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης       

               του οικονομικού έτους 2017 με ημερομηνία ανατροπής την 31/12/2017». 

 

         ΣΧΕΤ.:     Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2/86708/0026/28-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου    

                        Οικονομικών. 

            

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Προεδρικού Διατάγματος 

(Π.Δ.) 80/2016 (Α.145),  του εγγράφου 2/86708/0026/28-11-2017 του Υπ. 

Οικονομικών με τη λήξη της χρήσης του 2017 πρέπει να ανατραπούν-

αποδεσμευθούν, με αντίστοιχες ανακλητικές αποφάσεις του οργάνου που διέθεσε 

την πίστωση (άρθρο 158 του Ν.3463/2006), οι αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες: 

• δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους 

• δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει 

• δεν έχουν πληρωθεί εξ’ ολοκλήρου μέχρι το  τέλος του έτους 

• δεν έχουν πληρωθεί  εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 4270/2014, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 58 του Νόμου 

4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/28-11-2016) και της παρ. 3 του άρθρου 93 του Νόμου 

4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016) η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική 

πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των 

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). 

Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί 

οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει 

βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου περί 

ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση).  

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον διατάκτη και περιέχει 

βεβαίωση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, ότι το ποσό της 

δαπάνης που αφορά, βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής πίστωσης, και ειδικά 

για την Κεντρική Διοίκηση εντός του διαθέσιμου ποσοστού αυτής, και ότι έχει 

δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του φορέα. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο 

μέχρι την καταβολή του. 



Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) ορίζεται 

ότι αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για 

οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης 

μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κλπ) ανατρέπονται μέχρι 

το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του 

διατάκτη.  Στη συνέχεια με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 

Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα 

αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.  Η ανωτέρω διαδικασία 

αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εγκύκλιο αριθ. 

2/86708/0026/28-11-2017  (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).  

Οι εν λόγω ανακλητικές 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, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών 

στοιχείων κάθε φορέα. 

Οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων φορέων καταχωρούν τις εν λόγω ανακλητικές 

αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός) 

και αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρησης. 

 

Οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), 

εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την 

ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 

31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους[άρθρο 31, Νόμου 4325/2015(Α47)].  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών με το αριθ. πρωτ. οικ.  2/86708/0026/28-11-2017 

έγγραφό του (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9) παρέχει οδηγίες για τις ανατροπές αναλήψεων 

υποχρεώσεων των φορέων, που διενεργούνται μέχρι την 31/12/2017, καθώς και για 

την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2018. 

 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2017 ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016), σύμφωνα με τις 

οποίες στον προϋπολογισμό ο.ε. 2018, πρέπει να εκδοθούν οι αποφάσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες 

υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του ο.ε. 2017 που ανατρέπονται κατά τα 

ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.  

 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4337/2015 της παρ. 3Α του 

άρθρου 58 του Νόμου 4438/2016 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/28-11-2016),  της παρ. 3 του 

άρθρου 93 του Νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/22-12-2016), του άρθρου 34 του 

Νόμου 4484/2016 και του άρθρου 12 του Νόμου 4490/2017. 

2) Τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4, του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 

80/2016 (Α.145) 

3) Το αριθ. 2/86708/0026/28-11-2017 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονομικών περί «Ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων». 

4) Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, 

Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014, Υπ. Οικ. 2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014, Υπ. 



Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015 και 2/100018/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-

ΔΤΗ).  

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της  

ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης του 

Δήμου Διονύσου με ημερομηνία ανατροπής την 31/12/2017, για τις οποίες η 

ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχουν εκτελεστεί στο σύνολο τους,   δεν έχουν 

εκτελεστεί εν μέρει,   δεν έχουν πληρωθεί εξ’ ολοκλήρου μέχρι το  τέλος του έτους, 

δεν έχουν πληρωθεί  εν μέρει μέχρι το τέλος του έτους, όπως αυτές εμφανίζονται 

παρακάτω: 

 

Α/Α ΑΑΥ ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

1 419 

2 693 
00.6443 2.246,00 

3 442 

4 694 
00.6431.0003 992,00 

5 440 15.6471.0001 15.080,00 

6 326 

7 444 

8 445 

9 530 

10 533 

11 534 

12 560 

13 668 

14 841 

15.6471.0003 8.137,35 

15 369 

16 842 
15.6471.0004 4.545,40 

17 404 15.6474.0004 63.433,28 

18 403 15.6474.0005 1.041,60 

ΣΥΝΟΛΟ 95.475,63 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 

 


