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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 
 
Σχετ.: 1. Πίνακας Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρεώσεων ο.ε. 2015. 
           2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2/81869/0026/23-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου    
               Οικονοµικών. 

 3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 576/15-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1Β του Ν. 2362/95, όπως αυτές 
προστέθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3871/10 «∆ηµοσιονοµική 
∆ιαχείριση και Ευθύνη», οι δήµοι και τα νοµικά του πρόσωπα, από την 17η 
Αυγούστου 2010 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του ανωτέρω νόµου), 
νοούνται ως φορείς γενικής κυβέρνησης. 
 
Ακόµα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/10 «1. Ανάληψη 
υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση 
του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νοµική 
δέσµευση) 2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του 
∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο 
εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση 
(δηµοσιονοµική δέσµευση).» 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 22Α του Ν. 
2362/95, όπως αυτές προστέθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3871/10, 
«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών 
καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης» κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω 
διάταξης εκδόθηκε στις 22/11/2010 το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες».  

Τέλος, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και προς ερµηνεία αυτών, εκδόθηκαν 
δύο (2) εγκύκλιοι, η Εγκύκλιος Υπ. Οικον. 2/91118/0026/2010 και η εγκύκλιος 
30/20-04-2011 «Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και στα δηµοτικά 
ΝΠ∆∆». Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των ανωτέρω 
διατάξεων, ο ∆ήµος και τα νοµικά του πρόσωπα, τα οποία νοούνται ως «φορείς  
γενικής κυβέρνησης», είναι υποχρεωµένοι να τηρούν την ανωτέρω κείµενη 



νοµοθεσία και πριν να πραγµατοποιήσουν οποιαδήποτε δαπάνη υποχρεούνται να 
προβαίνουν σε «δέσµευση» της αναγκαίας πίστωσης, εκδίδοντας «αποφάσεις» ή 
«προτάσεις» ανάληψης υποχρέωσης (ανάλογα µε το αρµόδιο όργανο για την διάθεση 
της πίστωσης).   
 

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2015 εκδόθηκε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/81869/0026 έγγραφο του 
γενικού λογιστηρίου του κράτους, µε θέµα : «Ανατροπές και αναλήψεις 
υποχρεώσεων». Στις παραγράφους 1α, 2α και 3 της Α’ ενότητας του ανωτέρω 
εγγράφου αναφέρεται ότι :  
«1α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του Π.∆. 113/10, 
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 κ.λπ.), ανατρέπονται µέχρι το τέλος του 
οικείου οικονοµικού έτους, µε σχετική ανακλητική απόφαση του ∆ιατάκτη. 
2α. 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. 
3. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε 
ηµεροµηνία 31/12/2015, µε την οποία πρέπει να καταχωρηθούν έως 20-1-2016 στο 
ΟΠΣ∆Π, για τους φορείς του ∆ηµοσίου ή στο πληροφοριακό σύστηµα του οικείου 
φορέα.   
Στις παραγράφους 2α και 2β της Β’ ενότητας αναφέρεται ότι : 
«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 
2015. 
β. 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 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της 
αντίστοιχης ανατροπής του 2015» 
 
 

Με βάσει τα ανωτέρω,  το λογιστήριο του δήµου θα πρέπει να προβεί στην 
«ανατροπή» ή «αποδέσµευση» των «δεσµευµένων» πιστώσεων του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη  τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10  
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  για την ανατροπή των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, που δεν έχουν 
εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει, για οποιοδήποτε λόγο, όπως αυτές αναφέρονται στον 
επισυναπτόµενο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
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