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Abstract 
 

The setting status and operation of the Municipal Enterprises fully reformed and 

rationalized the new legislative frameworks with a view to ensuring their financial 

viability, their continued operation supervised by the Municipal or Community 

Council their staffing by competent personnel and preventing recruitment in excess of 

their operational needs. The institutional framework governing the Municipal 

Enterprises, aims to address the glitches accumulated over many years, focusing 

particularly on changing the operating mode to prevent future customer phenomena 

and redefining the role of local government in business. The purpose of this study,  

 is the presentation of the operational environment of municipal enterprises, 

supervision and checks carried out in these, which according to Article 252 of 

Municipalities and Communities Code they are private entities. The results showed 

that the Utility Companies of the Municipalities entitled particular range initiative and 

action, to review the legality of their actions and their economic competence 

expressly reserves to the State because this ensures a transparent operating framework 

for the government, the state and citizens, which provides protection of 

maladministration and corruption phenomena making local government ineffective. 

 

 

Key-words: Charitable business, Supervision, Legality, Independent Supervision 

Local government unit, Commissioner Service, Court 
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Περίληψη 

 

Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων αναμορφώνεται 

και εξορθολογίζεται πλήρως από τα νέα νομοθετικά πλαίσια με γνώμονα την 

διασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, τη συνεχή εποπτεία λειτουργίας 

τους από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, τη στελέχωση τους με ικανό 

προσωπικό και την αποτροπή προσλήψεων καθ΄ υπέρβαση των λειτουργικών τους 

αναγκών. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., έχει ως στόχο 

να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που σωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια, 

επικεντρώνοντας ιδιαιτέρως στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας με σκοπό την 

μελλοντική αποτροπή πελατειακών φαινομένων, αλλά και στον επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου των Ο.Τ.Α. στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας, είναι η παρουσίαση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των δημοτικών και 

κοινοτικών επιχειρήσεων, της εποπτείας και των ελέγχων που ασκούνται σε αυτές, οι 

οποίες σύμφωνα με το άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αποτελούν 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις των Δήμων δικαιούνται ιδιαίτερου εύρους πρωτοβουλία και δράση, με 

τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεών τους και της οικονομικής φύσης 

αρμοδιοτήτων τους να επιφυλάσσεται ρητά στο κράτος, διότι έτσι διασφαλίζεται ένα 

διαφανές πλαίσιο λειτουργίας για την αυτοδιοίκηση, το κράτος και τους πολίτες, το 

οποίο εξασφαλίζει προστασία από φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς, που 

καθιστούν την τοπική αυτοδιοίκηση αναποτελεσματική.   

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Κοινωφελής Επιχείρηση, Εποπτεία, Έλεγχος Νομιμότητας, 

Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, Υπηρεσία Επιτρόπου, Ελεγκτικό Συνέδριο 
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Αναγκαιότητα Διπλωματικής Εργασίας 

Ο ρόλος της Ελεγκτικής σήμερα, μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαία 

εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα, αποκτά σημαντικό χαρακτήρα για τον 

ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

(Καραγιώργος και συν., 2007). Η Ελεγκτική είναι ένα σύνολο λογιστικών και 

οικονομοτεχνικών ενεργειών, που έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση θεμάτων 

αναγομένων στη συναλλακτική και λειτουργική δράση επιχειρήσεων και οργανισμών 

(Ψύλλος, 1996) και σύμφωνα με την επίσημη ετήσια έκθεση 2011 του κ. Ρακιτζή 

πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης «Για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης απαιτείται αφενός µεν η ίδρυση και λειτουργία των 

κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών…» (Ρακιτζής, 2012). Ο κ. Ρακιτζής θεωρεί ως 

βασική προϋπόθεση για την έρρυθμη λειτουργία και διαφάνεια  των οργανισμών του 

Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, καθώς και την καταπολέμηση των 

κακοδαιμονιών, που ενδημούν σε αυτόν (διαφθορά, μικροσυμφέροντα, χλιαρή και 

ενίοτε εχθρική, εκ µέρους της κοινωνίας, υποστήριξη των μέτρων), τη δημιουργία 

ενός διάφανου και εξορθολογισμένου  οικονομικού  πλαισίου λειτουργίας  ως  πρώτο 

βήμα:  «Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: 

α) µελέτη και θέσπιση κατάλληλου συστήματος ελέγχου…» (Ρακιτζής, 2012).  

Στις σύγχρονες συνθήκες της πρωτοφανούς κρίσης σε όλα τα επίπεδα και όχι 

μόνο οικονομικής  αλλά  πάνω από όλα αξιακής, που διέρχεται η χώρα μας, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα βασικό θεσμό κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, που 

μπορεί με την σωστή λειτουργία της να δώσει λύσεις, τις οποίες ούτε ο κεντρικός 

κρατικός μηχανισμός αλλά ούτε και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του δεν έχει τη 

δυνατότητα. Μπορεί να γίνει φορέας και «πρωταγωνιστής της ανασυγκρότησης του 

τόπου και δύναμη της παραγωγικής αναπτυξιακής πορείας της χώρας» (ΚΕΔΕ, 2013). 

Με το άρθρο 102 παρ. 4 εδ. α΄ και β΄ του Συντάγματος και τα άρθρα 214–240 

του ν. 3852/2010 καθιερώνεται και κατοχυρώνεται η διοικητική εποπτεία των Ο.Τ.Α. 

και των νομικών τους προσώπων, με τον όρο όμως ότι δεν πρέπει να εμποδίζεται η 

πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους (ΙΤΑ, 2006). Η εποπτεία, που ασκείται από 

το Κράτος στους Δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό 

έλεγχο των αιρετών οργάνων: «Το Κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης εποπτεία, η οποία συνιστάται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και 
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δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος 

νομιμότητας ασκείται όπως ο νόμος ορίζει». Επομένως, ο περιορισμός της εποπτείας 

και ελέγχου των πράξεων και οργάνων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 

έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, κατοχυρώνεται από το ίδιο το Σύνταγμα 

(Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.). 

Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

Με γνώμονα την πληρέστερη επίτευξη του σκοπού της διπλωματικής 

εργασίας, η εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια.  

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται ένα γενικό    

περίγραμμα του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και τις αλλαγές, που επήλθαν μετά την ψήφιση του Νέου Δημοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα και της εφαρμογής «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Το δεύτερο κεφάλαιο  αφιερώνεται διεξοδικά στην ανάλυση της εποπτείας και 

των ελέγχων που ασκεί το κράτος στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναφέρεται κυρίως στα πρόσωπα που 

αποτελούν τα όργανά τους και στη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, που αφορά στο 

ιστορικό σύστασης της, την αποστολή και το στόχο της, τα βιβλία και στοιχεία που 

τηρούνται, τη λογιστική της οργάνωση και τους ψηφισθέντες Κανονισμούς, τον 

Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό της. 

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την επιτόπια έρευνα στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας αποτυπώνονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Τα στοιχεία 

αφορούν στους ελέγχους τακτικούς ή έκτακτους, που διενεργήθηκαν στην 

Επιχείρηση κατά την χρονική περίοδο 2011-2015.   

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται οι τελικές διαπιστώσεις και 

τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1: Υφιστάμενες μορφές επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. 
 

1.1 Εισαγωγή  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα γενικό περίγραμμα του νομικού 

πλαισίου, που διέπει το καθεστώς των Δημοτικών Επιχειρήσεων και τις αλλαγές που 

επήλθαν μετά την ψήφιση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και την 

εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης. 

1.2 Γενικά  

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπτύχθηκε 

στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Για πρώτη φορά ειδικές ρυθμίσεις, που 

αφορούν τη σύσταση επιχειρήσεων από τους Δήμους και τις Κοινότητες ή τη 

συμμετοχή τους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις νομοθετήθηκαν το 1980 με το ν.1065. 

Με τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που ακολούθησαν (π.δ.75/1985, 323/1989 και 

410/1995) διαμορφώθηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., 

το οποίο, μεταξύ άλλων, παρείχε και τη δυνατότητα συμμετοχής των δημοτικών 

επιχειρήσεων σε εθνικά και κοινοτικά  προγράμματα,  αφού μέσω αυτών επιτεύχθηκε 

η αντιμετώπιση όλων των νομικών δυσκολιών σχετικά με την ανάληψη ανάλογων  

δράσεων από αυτούς (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16 παρ. 1, 2007). 

Μετά το π.δ. 410/1995 οι μορφές των επιχειρήσεων, που μπορούσαν να 

συνιστούν ή να συμμετέχουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες ήταν: 

α) αμιγής  δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση (άρθ. 277-284), 

β) ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία  μικτής οικονομίας ή συνεταιρισμός ή συμμετοχή σε 

κοινοπραξία ( άρθ. 277 παρ.6 και άρθ. 291), 

γ)  διαδημοτικές και  διακοινοτικές επιχειρήσεις (άρθ. 285), 

δ) επιχειρήσεις συνεταιριστικού χαρακτήρα (άρθ. 288), 

ε) ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς (άρθ. 289), 

στ) δημοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης (άρθ. 290). 

Για τη σύσταση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.) εξακολούθησαν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του ν.1069/1980 «περί 

κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως», καθώς και των 

ειδικότερων νόμων: ν.1068/1980 για την ΕΥΔΑΠ και ν.870/1979 για την ΔΕΥΑΜ 

Βόλου. Οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν καθορισμένο αντικείμενο και διαφέρουν από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., όπου τα αντικείμενα είναι ποικίλα (Σολδάτος, 1993). 
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Αναφορικά με τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης των Ο.Τ.Α., σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθ. 277 του π.δ/τος 410/1995, αυτές συστήνονται ως αμιγείς 

δημοτικές επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται ως «ιδιόμορφες». Η δυνατότητα 

σύστασης και λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

αναγνωρίστηκε στους Ο.Τ.Α. στη συνέχεια, με την εφαρμογή του ν.3274/2004.  

Με την εφαρμογή του ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας» και συγκεκριμένα με το άρθ. 252 παρ. 1-4, προσδιορίστηκαν, μεταξύ 

άλλων, οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων, τις οποίες μπορούν να συνιστούν 

οι Δήμοι και οι Κοινότητες: 

α. Δημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 

β. Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., οι οποίες περιλαμβάνουν: Κοινές ανώνυμες εταιρίες 

Ο.Τ.Α., που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920, Αναπτυξιακές 

ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. και Δημοτικές ή κοινοτικές μονομετοχικές ανώνυμες 

εταιρίες O.T.A.        

γ. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, η οργάνωση και λειτουργία των οποίων  

συνίσταται από ειδικές διατάξεις νόμου. 

 

                                           Πίνακας 1: Μορφές Επιχειρήσεων 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

(δημοσυνεταιριστικές, λαϊκής βάσης, κοινές) 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ  

(κοινές, αναπτυξιακές, ειδικού σκοπού) 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

                                                                                     Πηγή: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

  

 Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των δήμων, όπως και όλες οι παραπάνω 

επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Καραναστάσης, 2007). 

 Το ΥΠ.ΕΣ με την Εγκύκλιο 16 παρ. 2, 2007 καθορίζει ότι «Σκοπός του νέου 

θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. είναι να αντιμετωπιστούν οι 

δυσλειτουργίες, που σωρεύτηκαν επί πολλά χρόνια, ιδίως λόγω του τρόπου με το οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις και να επαναπροσδιοριστεί σαφώς ο ρόλος τους 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα». Οι δυσλειτουργίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο 

στην πολυμορφία των επιχειρήσεων (προβλήματα προσδιορισμού ακριβούς νομικής 

φύσης), την ανυπαρξία οριοθέτησης κύκλου αρμοδιοτήτων (πολλοί και αποκλίνοντες 
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μεταξύ τους σκοποί)  και την εκμετάλλευση της νομικής φύσης τους για τις χωρίς 

έλεγχο και χωρίς ορθολογικό προγραμματισμό προσλήψεις προσωπικού (πρόβλημα 

υπερδιόγκωσης προσωπικού και ανάγκης χρηματοδότησης). Με την εφαρμογή του 

νέου ΚΔΚ επιδιώκεται: «η απλοποίηση και αποσαφήνιση των κατηγοριών των 

επιχειρήσεων, ώστε να επιλέγεται η καταλληλότερη μορφή και να υπάρχει σαφής γνώση 

του κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει, η οριοθέτηση και αποσαφήνιση των σκοπών 

τους, η εφαρμογή διαφάνειας στις πολιτικές πρόσληψης προσωπικού, εκτέλεσης έργων 

και διενέργειας προμηθειών, η οικονομική βιωσιμότητα τους, με τη συγκέντρωση και 

την ορθολογική σύνδεση σκοπών και μέσων, και, όπου αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, 

η παύση της λειτουργίας τους, σε περίπτωση που τα οικονομικά δεδομένα και οι 

πραγματικές δραστηριότητες δεν επιτρέπουν την περαιτέρω λειτουργία τους, η 

χρηματοδότηση, όπου είναι επιτρεπτή, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά 

συγκεκριμένων και προγραμματισμένων κοινωφελών δράσεων και η συστηματική 

παρακολούθηση της λειτουργίας τους από την οικεία Περιφέρεια και το ΥΠ.ΕΣ. με τη 

δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.» (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16 παρ. 2, 2007). 

1.3 Σκοπός-Αντικείμενο 

       Οι διατάξεις του άρθ. 253 του νέου ΚΔΚ προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή 

και συγκεκριμένο τη νομική μορφή των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων. 

Κάθε Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή 

επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή 

υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται σε 

τομείς των: κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας, πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος, οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, εκπόνηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής 

τους με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία 

κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 

παράλληλης επιδίωξης περισσότερων σκοπών, οι οποίοι έχουν συνάφεια μεταξύ τους, 

και οπωσδήποτε, δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.  Δεν επιτρέπεται, 

όμως, η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. 

(Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 77 κεφ. 1 παρ.1, 2007). 
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 Αυτές οι κρατικές αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, 

παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, που παραχωρήθηκαν στους 

Ο.Τ.Α. δεν περιλαμβάνουν όμως σύμφωνα με το άρθ. 254 παρ. 3: 

α) Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης παραβατικότητας, τα οποία είναι συμβουλευτικά 

γνωμοδοτικά όργανα «για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης 

αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις 

των τοπικών κοινωνιών». Η σύσταση και λειτουργία αυτών αποφασίζεται από το 

οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του 

ν.2713/99, όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών 

χιλιάδων (3.000) κατοίκων και με συγκεκριμένη σύνθεση (άρθ. 84 νέος ΚΔΚ).  

β) Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν με βάση 

τον ν.3443/2006. Τα Συμβούλια αυτά συγκροτούνται με απόφαση του οικείου 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, (μετά τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των 

Συμβουλίων τους) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 του συγκεκριμένου.νόμου.  

γ) H προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων και γενικότερα αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία ανήκουν 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Π.χ., ο αρχαιολογικός χώρος της 

Αρχαίας Ολυμπίας ανήκει στο Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η προστασία του 

σπηλαίου των Πετραλώνων αποτελεί περιουσία του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

δ) Το αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. των Ο.Τ.Α., όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

(ν.1069/1980). 

ε) Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών, όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 

1894/1990, και ισχύει
2
. 

στ) Οι δραστηριότητες, που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (γεγονός που αλλοιώνει τον 

κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης) και αφορούν στην ανάπτυξη πολιτιστικού 

τουρισμού. Π.χ. η ενοικίαση δωματίων σε ένα παραδοσιακό χωριό, παρουσιάζει 

πολιτιστικό ενδιαφέρον αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κοινωφελούς 

δημοτικής επιχείρησης. 

                                                           
2 «Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων, που της διατίθενται για την κάλυψη των 

δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευση, αγορά 

αναλωσίμων υλικών κλπ.), η αμοιβή των καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 

σχολείων και του εξοπλισμού του, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και 

εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βιβλία για τις σχολικές τους 

βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η 

λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003621_N0000000646_S0000003831
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003621_N0000000646_S0000003831
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004259
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000047
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ζ) Η συμμετοχή σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή 

προβλέπεται. 

η) Τα προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης αναφορικά με την 

μελέτη, τη διαχείριση και εκτέλεσή τους. 

θ)  Ο καθορισμός χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και αποτέφρωσης νεκρών. 

ι)  Η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων και γενικότερα 

η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού 

συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 77 κεφ. 

1 παρ. 1-2, 2007).    

Σύμφωνα με την Τριανταφυλλοπούλου (2004), οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις, αφού σκοπός τους δεν είναι η επιδίωξη κέρδους, 

όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα,  με την ίδρυση αυτών η Τ.Α. 

επιδιώκει την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση συγκεκριμένων 

αρμοδιοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα την ικανοποίηση του 

δημοσίου συμφέροντος (Τριανταφυλλοπούλου, 2004).  

Οι πηγές, που συνδέονται συμπληρωματικά με τους κύριους σκοπούς μιας 

επιχείρησης (περίπτωση λειτουργίας κυλικείου σε πολιτιστικό κέντρο ή μουσείο) και 

αποφέρουν έσοδα, δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή της χαρακτήρα αρκεί τα έσοδα 

αυτά να διατίθενται αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των σκοπών 

της επιχείρησης (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 77 κεφ. 1 παρ. 1-2, 2007).  

Μεταξύ των σκοπών μια κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, μπορεί να 

περιλαμβάνονται προγράμματα και δράσεις, τα οποία προβάλουν τουριστικά την 

εδαφική περιφέρεια, στην οποία αυτή δραστηριοποιείται, αρκεί αυτή η αρμοδιότητα 

να μην εξαιρείται από το πεδίο δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων. 

Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γ.Γ. της Περιφέρειας 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, που αφορούν την επωνυμία, την κατηγορία, το σκοπό και τη διάρκεια, 

την έδρα της επιχείρησης, τη διοίκηση, το κεφάλαιο και τους πόρους αλλά και όποιο 

άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σύμφωνα 

με την Εγκύκλιο 16 κεφ. 1 παρ. 3, 2007 του ΥΠ.ΕΣ.. Στην ίδια απόφαση θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά και η ειδικότερη κατηγορία επιχείρησης, στην οποία αυτή ανήκει. Η 

εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας προηγείται υποχρεωτικά 
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της λήψης της απόφασης σύστασης. Η πράξη του Γ.Γ. της Περιφέρειας θα αποτελέσει 

το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο (άρθ. 254 παρ. 4 νέος ΚΔΚ).  

1.4 Διοίκηση 
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από επτά έως έντεκα μέλη, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους 

από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις είναι 

αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, ένας είναι εκπρόσωπος των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, αν σε αυτή απασχολούνται περισσότεροι από είκοσι  

εργαζόμενοι (υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση εργαζομένων) και ένας είναι 

εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της εκάστοτε περιοχής, στην οποία η κοινωφελής 

επιχείρηση ανήκει. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της 

Κοινότητας, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος από αυτά προέρχεται από 

τη μειοψηφία (άρθ. 255 παρ.1&4  νέος ΚΔΚ). 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται 

μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις μήνες 

μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (άρθ. 255 παρ.2 

νέος ΚΔΚ). Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου από το οποίο ορίστηκαν, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του 

εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του οργάνου, που τους πρότεινε (άρθ. 255 παρ. 3 νέος ΚΔΚ). 

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται ο διευθυντής μετά από σχετική 

προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα, που πρέπει να 

έχει ο διευθυντής της εκάστοτε επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου (άρθ. 255 παρ.4 νέος ΚΔΚ). 
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Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με 

τις υπηρεσίες, που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η 

οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από 

πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, η οποία επικυρώνεται από το 

δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση 

και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 

του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται 

οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο (άρθ. 255 παρ 5  νέος ΚΔΚ). 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα 

ανώτερα χρηματικά όρια των παραπάνω αποζημιώσεων (άρθ. 255 νέος ΚΔΚ). 

Από το σύνολο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αυτές που αφορούν: «την 

ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων, την αγορά 

ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα, τη διάθεση 

των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων, την αύξηση του κεφαλαίου της 

επιχείρησης, τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης, τη σύναψη δανείων, την 

έγκριση των κανονισμών του άρθ. 257 του ΚΔΚ και την επιβολή εύλογης αποζημίωσης 

στους αποδέκτες υπηρεσιών, που παρέχει μια κοινωφελής επιχείρηση, για κάλυψη 

μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών» (άρθ. 259 παρ. 1 νέος ΚΔΚ). 

Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου. Η έγκριση 

παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε, που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται 

ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί (άρθ. 259 παρ.3 νέος ΚΔΚ). 

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάξει σύμφωνα με το 

άρθ. 257 τους ακόλουθους κανονισμούς:  

α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η 

διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του 

προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. 

β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα 

προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές 

του ευθύνες. 
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γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

Μπορεί, επίσης, με απόφαση του να συντάσσει και άλλους κανονισμούς, οι 

οποίοι κρίνονται κατά την άποψη του απαραίτητοι για τη εύρυθμη λειτουργία αυτής. 

«Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

διενεργείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.» 

(Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16 Κεφ. Α, παρ. 7, 2007). Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών το 

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συντάσσει και τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

1.5 Προσωπικό 

Το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, 

που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16 κεφ. Α παρ. 8, 2007). Τα προσόντα του 

προσωπικού πρέπει να ανταποκρίνονται με αυστηρότητα στις θέσεις, που πρόκειται 

να καλυφθούν είτε αφορούν σε τακτικό προσωπικό είτε σε έκτακτο και προβλέπονται 

στον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών η σύνταξη του οποίου αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση (Τριανταφυλλοπούλου, 2004). 

Είναι δυνατή, μετά από σχετική αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. προς 

κοινωφελή επιχείρησή του για δύο (2) έτη, που μπορούν να παραταθούν για ισόχρονο 

διάστημα, εφόσον η σχετική ανάγκη θεμελιώνεται επαρκώς (άρθ. 258 παρ. 2 νέος 

ΚΔΚ). Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της 

Κοινότητας μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου της 

επιχείρησης. Ομοίως, είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλων, υπό τους  χρονικούς 

περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, από μία κοινωφελή επιχείρηση προς 

άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου O.T.A., καθώς και προς δημοτική ή κοινοτική 

ανώνυμη εταιρεία του άρθ. 266, με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων 

και έγκριση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας (άρθ. 258 παρ. 3 ΚΔΚ). Οι δε 

αποδοχές των αποσπωμένων υπαλλήλων σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου 

καταβάλλονται από την επιχείρηση προς την οποία γίνεται η απόσπαση. 

1.6 Χρηματοδότηση 

Σύμφωνα με το άρθ. 259 παρ. 1 του νέου ΚΔΚ, η κοινωφελής επιχείρηση 

μπορεί να χρηματοδοτείται από το δήμο (ή την κοινότητα), μετά από σχετική 

http://www.inkarp.com/FEK/dkk-part10.htm#a266
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απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εφόσον: 

1) παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί, 

2) έχει ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού (ή κοινοτικού) συμβουλίου με 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και 

3) η επιχείρηση έχει εκπονήσει διετές πρόγραμμα δράσης (παρεχόμενες 

υπηρεσίες, δαπάνη αυτών, ειδικότεροι όροι, κλπ). 

Τα βασικά στοιχεία, που πρέπει να περιέχει το πρόγραμμα δράσης, οι 

προϋποθέσεις αναθεώρησής του, ο τρόπος καθορισμού της χρηματοδότησης κ.ά. 

σχετικά ζητήματα μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Καραναστάσης, 2007:1135). 

Για τη χορήγηση της χρηματοδότησης συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του 

Ο.Τ.Α. και της κοινωφελούς επιχείρησης, στην οποία απαραίτητα αναφέρονται τα 

ανωτέρω στοιχεία, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 

συμβαλλομένων, οι ρήτρες, κλπ. (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16  κεφ. Α παρ. 9, 2007). 

Το ποσό της χρηματοδότησης διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. 

και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς, που 

αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης (Καραναστάσης, 2007:1135). 

Παρέχεται η δυνατότητα στη δημοτική (ή κοινοτική) επιχείρηση με απόφαση 

του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το δημοτικό (ή κοινοτικό) 

συμβούλιο, να εισπράττει εύλογη αποζημίωση από τους αποδέκτες των υπηρεσιών 

της για να καλύψει μέρος του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών (Καραναστάσης, 

2007:1135). 

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις επιτρέπεται να συμμετέχουν και σε 

προγραμματικές συμβάσεις (Ξανθόπουλος, 2007:10). 

Το κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορεί να αυξάνεται πριν την 

παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη σύστασή της. Το ποσό, που προέρχεται από 

αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών (άρθ. 259 παρ. 5 νέος ΚΔΚ). 

Ο οικείος Ο.Τ.Α. μπορεί να διαθέτει δωρεάν στις κοινωφελείς επιχειρήσεις τις 

οποίες συστήνει ή μετέχει τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων 

(άρθ. 259 παρ. 6 ΚΔΚ) πάντα με απόφαση του συμβουλίου του. Έτσι, αξιοποιούνται 

οι πλουτοπαραγωγικοί τοπικοί πόροι (Τριανταφυλλοπούλου, 2004). 
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Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ενώ 

τα καθαρά κέρδη τους μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή την επέκταση των 

εγκαταστάσεων τους ή να παρέχονται στο δήμο (ή την κοινότητα) για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων. Όμως παρά την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Φ. 01010) κατά 

ρητή διατύπωση των διατάξεων του άρθ. 107 του Ν.2238/1994 (www.dimosnet.gr/). 

Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, μπορεί να κρατήσει μέχρι 12% από 

τα καθαρά κέρδη, σε ιδιαίτερο λογαριασμό για την παροχή κινήτρων στους 

εργαζόμενους, με τη μορφή πρόσθετης αμοιβής. Τα κριτήρια και η διαδικασία 

καταβολής των αμοιβών αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στον 

κανονισμό προσωπικού της επιχείρησης (Καραναστάσης, 2007:1138). 

 

1.7 Προϋπολογισμός, Ισολογισμός και Απολογισμός 

Η  διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική 

ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης συμπίπτει με το 

ημερολογιακό έτος (άρθ. 260 παρ. 1-2 νέος ΚΔΚ). 

 Ο προϋπολογισμός  της επιχείρησης  εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 

οικείου Ο.Τ.Α. (άρθ. 260 παρ. 3 νέος ΚΔΚ). 

 Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους από αυτό, που αφορά την 

διαχειριστική περίοδο, υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης 

στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως 

μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθ. 261 και η έκθεση του διοικητικού 

συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας 

και των κανονισμών της επιχείρησης (Καραναστάσης, 2007:1137).  

Στις παραπάνω εκθέσεις περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την 

εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθ. 259 του νέου ΚΔΚ.  Το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή, αποφασίζει με πράξη του 

για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις 

του επ’ αυτού (άρθ. 260 παρ. 4 νέος ΚΔΚ). 

 Ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων (άρθ. 260 παρ. 5 νέος ΚΔΚ). 
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 Επίσης, σε εφαρμογή του άρθ. 260 παρ. 6 του νέου ΚΔΚ οι κοινωφελείς 

επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα βιβλία Γ΄ κατηγορίας, που 

προβλέπονται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τη διαχείριση, μετά την έγκριση των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την αφαίρεση των αποσβέσεων και τη 

δημιουργία του απαραίτητου αποθεματικού, μπορεί να διατίθενται για τη βελτίωση ή 

την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης ή να αποδίδονται  στο Δήμο ή 

στην Κοινότητα για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. Γι΄ αυτό λαμβάνεται απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, που εγκρίνεται από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο (άρθ. 260 παρ.7 νέος ΚΔΚ). 

Η εκτέλεση των κοινωφελών έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα 

καθαρά κέρδη της επιχείρησης μπορεί να γίνει είτε από την ίδια την επιχείρηση, για 

λογαριασμό του Δήμου ή της Κοινότητας, πάντα μετά από σχετική απόφαση του 

οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, είτε από τον ίδιο τον Ο.Τ.Α., στον 

οποίο θα αποδοθούν τα χρήματα αυτά (άρθ. 260 παρ. 7 νέος ΚΔΚ). Ευνόητο είναι 

ότι, τα κέρδη των επιχειρήσεων δεν μπορεί να προέρχονται από το ποσό της 

χρηματοδότησης της από τον Ο.Τ.Α.  

1.8 Λύση 

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν καθορισμένη διάρκεια, όπως αναφέρεται 

στο καταστατικό τους. Μπορεί όμως να διαλυθούν και πριν την καθορισμένη 

διάρκεια για την οποία δημιουργήθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση η λύση 

πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η 

οποία πρέπει να ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στη 

συνέχεια, θα πρέπει να γίνει πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια 

διαδικασία λύεται μια επιχείρηση υποχρεωτικά αν είναι ανενεργή για περισσότερα 

από δύο χρόνια. 

Μετά την λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής από ορκωτούς 

λογιστές, οι οποίοι ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Σε 

περίπτωση, που μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης έχουν απομείνει κάποια 

περιουσιακά στοιχεία, αυτά μεταφέρονται στον O.T.A., που την είχε συστήσει 

(Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 16  κεφ. Α παρ. 15, 2007).  
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1.9 Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

Πρώτη από όλους, η Μπεσίλα-Βήκα (1998) έκανε μια λεπτομερή ανάλυση 

του ρόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως φορέων του δικαιώματος 

διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων και του επιτρεπτού ορίου υποκατάστασης αυτών 

στην ανάληψη ιδιωτικής κερδοσκοπικής οικονομικής πρωτοβουλίας. Αργότερα το 

2011 μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε μια ανάλυση του ρόλου των τοπικών 

οργανισμών ως φορέων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περιέγραψε το θεσμικό πλαίσιο 

των επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το ν. 3463/2006 και 

έθεσε διεξοδικά τον προβληματισμό, της εκ μέρους των τοπικών οργανισμών 

άσκησης οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αποβλέπει στην 

πραγματοποίηση του σκοπού τους και στην παραγωγή κέρδους και παρουσίασε τις 

βασικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό σε μία έκδοση, που 

περιλάμβανε επικαιροποιημένο το κείμενο του προηγούμενου έργου της. 

Η παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην τοπική οικονομία στον 

ευρωπαϊκό χώρο αναλύθηκε από την Τριανταφυλλοπούλου (2004), η οποία 

παρουσίασε και έθιξε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε 

συνδυασμό με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Πολύτιμη, ιδίως ως προς την ανάλυση του νομικού καθεστώτος των δημοτικών 

επιχειρήσεων (κατηγορίες, δραστηριότητες, προσωπικό, διαχείριση κ.ά.) με ανάλογη 

νομολογιακή και θεωρητική τεκμηρίωση. Ανάλυσε, επίσης, και μια σειρά από 

εμπειρικά ευρήματα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα στην 

Ελλάδα. Παρουσίασε πίνακες με στοιχεία των επιχειρήσεων κατά περιφέρεια, κατά 

δραστηριότητα και κατά νομική μορφή της πρωτοβάθμιας αλλά και της 

δευτεροβάθμιας T.A.. Παράθεσε, επιπλέον, οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων 

καθώς και στοιχεία, που αφορούν τις μορφές οργάνωσης των κατηγοριών των 

επιχειρήσεων. Το (2008) με το «Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης: Νομικό καθεστώς και στοιχεία επιχειρήσεων από το 1833 έως και 

σήμερα» επιχειρείται μια αναλυτική προσέγγιση και παρουσίαση του θεσμού της 

δημοτικής, κοινοτικής και νομαρχιακής "επιχείρησης" τόσο ως προς το νομικό 

καθεστώς, όσο και ως προς την πραγματική κατάσταση και τα προβλήματα, που 

έχουν αναδειχθεί ή αντιμετωπισθεί μέσα από την δεκαπεντάχρονη εμπειρία 

εφαρμογής του, με στόχο τον εμπλουτισμό της επιστημονικής έρευνας στον τομέα 
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των επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης, καθώς μέχρι τότε η βιβλιογραφία για τις 

επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ελληνικό χώρο ήταν περιορισμένη. 

Οι Μαλιαρίτη και Χαλαζωνίτου (2006) παρουσίασαν «Το νέο καθεστώς 

ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.»  και μετά από ενδελεχή 

ανάγνωση και ανάλυση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων συμπέραναν ότι 

μέσω των Δημοτικών και Κοινωφελών επιχειρήσεων ενθαρρύνεται η εφαρμογή 

πολιτικών, με τη συμμετοχή των O.T.A, σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν 

στη μέριμνα, στήριξη, φροντίδα και στην εκπόνηση, εφαρμογή προγραμμάτων 

έρευνας και τεχνολογίας. Για πρώτη φορά καθιερώνεται με νομικό πλαίσιο το νέο 

καθεστώς χρηματοδότησης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από το Δήμο ή την 

Κοινότητα και καθιερώνονται κίνητρα για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα 

των υπαλλήλων των Κοινωφελών επιχειρήσεων παρέχοντας το ποσοστό μέχρι το 

12% των καθαρών κερδών για παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους με τη μορφή 

πρόσθετης αμοιβής, όπως και στις εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Ενθαρρύνεται ο 

θεσμός ιδιωτικοποίησης ορισμένων βασικών, κοινωνικού χαρακτήρα, αρμοδιοτήτων 

O.T.A, οι οποίες συγχωνεύονται στις Δημοτικές & Κοινοτικές Κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, μια τάση για ομαλή μετάβαση της διαχείρισης των αρμοδιοτήτων 

κοινωνικού χαρακτήρα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η λειτουργία - συνέχιση της 

δραστηριοποίησης στο κοινωνικό πεδίο των εν λόγω επιχειρήσεων ίσως να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση στο μέλλον, με την ανάθεση απευθείας  έργου σε ιδιωτικές εταιρείες  

με την μορφή outsourcing. 

Την ίδια χρονιά ο Γκίνης (2006) έκανε μια εισαγωγή στον θεσμό, την 

αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις σύστασης, χωρικής κατανομής και διάλυσης των 

επιχειρήσεων O.T.A. Κατηγοριοποίησε τις επιχειρήσεις O.T.A. με βάση: α) τη νομική 

μορφή τους και β) την παραγωγική δραστηριότητα τους και επισήμανε ότι οι 

δημοτικές/κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες περίπου ισοκατανέμονται. Οι 

επιχειρήσεις O.T.A., που λειτουργούν με βάση την συχνότητα συγκέντρωσής τους σε 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: α) οι 

επιχειρήσεις O.T.A. που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 

στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας και στις πολλαπλές δραστηριότητες, 

οι οποίες συνήθως παρέχουν και πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, με ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο 18,96%, 12,64% και 33,54 

αντίστοιχα, β) οι επιχειρήσεις O.T.A., που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, την 
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εκμετάλλευση ξενοδοχείων - εστιατορίων και την εκπαίδευση, με ποσοστά 

συμμετοχής 9,17%, 5,50% και 7,85%, αντίστοιχα και γ) για τις υπόλοιπες οχτώ 

κατηγορίες με μικρά ποσοστά συμμετοχής της τάξης από 3,87% έως 0,10%. Η 

ταξινόμησή τους ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή 

τριτογενής) δίνει την παρακάτω κατανομή: πρωτογενής και δευτερογενής τομέας 

17,50% και τριτογενής τομέας 82,50%.  Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι οι επιχειρηματικές 

επιλογές των O.T.A. αφορούν κυρίως τους κλάδους των υπηρεσιών, με τους οποίους 

συνδέονται άλλωστε οι περισσότερες από τις αρμοδιότητές τους. 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (2008) εξέδωσε το 

εγχειρίδιο που συνέταξαν οι Μαΐστρος, Κουτσούρη και Γούπιος μέσα στο οποίο  

περιγράφεται αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., η εποπτεία και 

οι έλεγχοι που ασκούνται στους  Ο.Τ.Α. από το Σύνταγμα και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

(προληπτικός και κατασταλτικός), οι οικονομικοί, διαχειριστικοί, διοικητικοί έλεγχοι 

και τι ισχύει για τα Έξοδα Παράστασης και την Ειδική Άδεια των Δημάρχων, 

Αντιδημάρχων Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, Προέδρων δημοτικών κοινοτήτων 

και γενικά των μελών Συμβουλίων με στόχο τον εξορθολογισμό και την εκλογίκευση 

των δαπανών τους σε αποδεκτά επίπεδα. Παρουσιάζεται, επίσης, το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Τ.Α. με έμφαση στις κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, τις αναγκαίες διαδικασίες για την μετατροπή των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων στις νέες μορφές του ΚΔΚ και αναλύει τρεις επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν μετατραπεί σε νέες μορφές σύμφωνα με το νόμο. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

αντιπροσωπευτικές προκειμένου να γίνει κατανοητό το καθεστώς θεσμικής και 

οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, παρατίθενται τα αναγκαία στοιχεία του 

επιχειρησιακού προγράμματος των επιχειρήσεων και η συμβολή αυτών στον 

καθορισμό της συνολικής στρατηγικής των Δήμων. 

Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 

παρουσίασε και η Χάψα (2010). Σημαντική θεωρείται η αναφορά της στην 

αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. μέσω του 

μεθοδολογικού εργαλείου της ανάλυσης PEST για την προώθηση του ρόλου της Τ.Α. 

στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα 

δεδομένα της οποίας προήλθαν από προσωπικές συνεντεύξεις αιρετών Ο.Τ.Α. και 

προσωπικού των επιχειρήσεων της Τ.Α, εξάγουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: η 

συνεχής έκδοση νέων νόμων, Υ.Α και εγκυκλίων δυσκολεύει την λειτουργία των 

επιχειρηματικών μονάδων της Τ.Α καθώς οι αλλαγές, που επέρχονται απαιτούν 
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σημαντικό χρόνο για την εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα να είναι χρονοβόρες. Όσον 

αφορά την ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις 

των Ο.Τ.Α., λόγω των νομικών μορφών τους και των λειτουργιών τους, αξιοποιούν 

το τοπικό εργατικό δυναμικό, μειώνοντας έτσι την εκροή του παραγωγικού 

συντελεστή της εργασίας σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και περιορίζοντας την 

ανεργία σε τοπική κλίμακα. Η λειτουργία τους αυτή είναι ζωτικής σημασίας σε 

μικρούς Ο.Τ.Α., ίσως και απομακρυσμένους, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 

περιοχών τους και την συγκράτηση των νέων στην περιοχή τους. Σημαντικό αρνητικό 

στοιχείο παραμένει το γεγονός ότι παρά την ενίσχυση της απασχόλησης, την 

αξιοποίηση των τοπικών πόρων και την γενικότερη προώθηση της τοπικής 

ανάπτυξης, οι περισσότερες επιχειρήσεις της Τ.Α εξακολουθούν να παραμένουν 

αγκιστρωμένες στις επιχορηγήσεις των Ο.Τ.Α., στις κρατικές επιχορηγήσεις αλλά και 

σε όσες δίνονται από την Ε.Ε. και αυτό οφείλεται στην λειτουργία τους ως φορείς 

παροχής υπηρεσιών της Τ.Α. Η χρηματοδότησή τους από τους Ο.Τ.Α. συνηγορεί 

υπέρ αυτού του επιχειρήματος, εφόσον δεν μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, που θα τους αποφέρουν κέρδη είναι ζωτικής σημασίας η 

χρηματοδότησή τους από την Τ.Α. και επιπλέον η τελευταία θα έχει τον έλεγχο της 

δράσης τους και όλων των οικονομικών στοιχείων τους, προκειμένου να παρέχονται 

όλες οι υπηρεσίες προς τους πολίτες ισότιμα, χωρίς τη δυνατότητα αποκλεισμού από 

αυτές των πολιτών, που δεν μπορούν να προσκομίσουν το αντίτιμο της παροχής 

υπηρεσιών, που προσφέρουν οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. στο τοπικό κοινωνικό 

σύνολο. Από την ανάλυση, επιπλέον, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. έχουν 

θετική αντιμετώπιση από την τοπική κοινωνία, καθώς δραστηριοποιούνται σε τομείς 

ζωτικούς για αυτήν. Παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φύσεως σε κάθε πληθυσμιακή 

ομάδα, ενεργοποιούν μέσω της δραστηριότητάς τους τοπικούς συλλογικούς φορείς 

και την τοπική κοινωνία σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης ενισχύουν τον 

πολιτισμό και τον αθλητισμό και προωθούν δράσεις, που αντιπροσωπεύουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Ο.Τ.Α. Ακόμη και οι τοπικοί ιδιωτικοί φορείς 

αντιμετωπίζουν θετικά τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, αν και πολλές φορές παράγουν τα 

ίδια προϊόντα με εκείνες ή παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Τέλος, η ευελιξία αυτών 

των θεσμών σε συνδυασμό με την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή νέων τεχνολογικών 

προϊόντων στον ευρύτερο τομέα της Τ.Α, ώστε η παροχή των υπηρεσιών να γίνεται 

με τρόπο αποτελεσματικό.  
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Η σκοτεινή πλευρά του θεσμού παραμένει το εργασιακό καθεστώς των 

υπαλλήλων τους. Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή επισημαίνεται ότι τόσο το 

προσωπικό όσο και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στο εργασιακό καθεστώς της πρόσληψης και των αρμοδιοτήτων 

τους, ώστε να αποφευχθούν τα φαινόμενα μονιμοποίησης τους σε υπηρεσίες των 

Ο.Τ.Α, αλλά και υποστελέχωσης των επιχειρήσεων της Τ.Α.. 

Τρία χρόνια αργότερα η Λαζαρίδου (2011) ασχολήθηκε με τους Ελεγκτικούς 

μηχανισμούς στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και την εφαρμογή του Πειθαρχικού 

Δικαίου στους υπαλλήλους τους. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα, που 

προκύπτουν από την ασκούμενη επί των Ο.Τ.Α. εποπτεία, αναλύεται το νέο 

καθεστώς, το οποίο εισάγει ο ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και γίνεται σύγκριση 

ανάμεσα στο καινούριο και το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο καταλήγοντας στα 

παρακάτω συμπεράσματα: η τήρηση της Αρχής της νομιμότητας δεν είναι αυτονόητη, 

κάτι που επισημαίνεται μεταξύ άλλων στις ετήσιες εκθέσεις όλων των ελεγκτικών 

σωμάτων. Οι αιρετοί άρχοντες των Ο.Τ.Α. επικαλούνται το αιρετό του αξιώματος 

αλλά και την αυτοτέλεια, που χαρακτηρίζει τους Ο.Τ.Α. προκειμένου να 

δικαιολογήσουν πράξεις ή παραλήψεις της δράσης τους. Οι δημοτικές επιχειρήσεις 

αποτελούν προβληματικό τομέα των Ο.Τ.Α. και σε πολλές περιπτώσεις οι Ο.Τ.Α. 

αρνούνται να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις. Τα μέτρα, που πρέπει να 

ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικότερος έλεγχος της δημόσιας 

διοίκησης θα πρέπει να αφορούν τόσο στην πρόληψη των φαινομένων διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης όσο και την καταστολή τους. Το υπάρχον σύστημα ελέγχου πρέπει να 

επαναξιολογηθεί και τα σώματα ελέγχου να στελεχωθούν με ικανότατους 

επιθεωρητές, οι οποίοι θα επιμορφώνονται διαρκώς. 

Ενώ τέλος, πιο πρόσφατα ο Φαρδέλας (2015) στην πτυχιακή του εργασία 

ανάλυσε την έννοια, το αντικείμενο και τους γενικούς κανόνες οργάνωσης και 

λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Στην συνέχεια περιέγραψε όλες τις 

κατηγορίες των επιχειρήσεων, που μπορούν να συστήνουν οι Ο.Τ.Α. και μελέτησε 

την περίπτωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης 

Πέλλας τονίζοντας την ισόρροπη πολιτιστική ανάπτυξη, που πετυχαίνει 

προβάλλοντας και αξιοποιώντας το ιστορικό της παρελθόν προς όφελος της τοπικής 

οικονομίας με σκοπό τη μετατροπή του νομού, σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή τοπική 

περιφέρεια.  
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Κεφάλαιο 2. Εποπτεία και έλεγχος στις Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις των δήμων 
 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο, που ακολουθεί γίνεται αναφορά στην εποπτεία και τον έλεγχο, 

που ασκεί το κράτος στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η εποπτεία και ο έλεγχος αναφέρονται κυρίως στις πράξεις 

των οργάνων, των δήμων και των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, στα 

πρόσωπα, που αποτελούν τα όργανά τους και στη διαχείριση των οικονομικών τους 

πόρων. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την αναφορά στις ελέγχους στις 

ευρωπαϊκές δημοτικές επιχειρήσεις. 

2.2 Όργανα εποπτείας  

Με τον Καλλικράτη (ν. 3852/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

θεσμοθετείται ένα νέο πλαίσιο εποπτείας με κυριότερα στοιχεία: τον περιορισμό του 

αριθμού των επιχειρήσεων, που μπορεί να έχει ή να συστήνει ένας δήμος ή μια 

περιφέρεια (άρθ. 107-112 & 194-199), τον έλεγχο των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με 

εξαίρεση τις Α.Ε., στις οποίες δεν έχουν την πλειοψηφία των μετοχών οι φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον προληπτικό και τον κατασταλτικό έλεγχο δαπανών από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο για συγκεκριμένες επιχειρήσεις των δήμων (κοινωφελείς, 

ΔΕΥΑ, μονομετοχικές ΑΕ) (άρθ. 275-276), τον προσυμβατικό έλεγχο από το ποσό 

των 200.000,00€ και άνω (άρθ. 278), που συμπεριλαμβάνει και τις Προγραμματικές 

Συμβάσεις και τα διετή προγράμματα δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, τον 

έλεγχο νομιμότητας από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας για τις αποφάσεις των 

διοικητικών συμβουλίων όλων των επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών 

που αφορούν: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου – εκποίηση πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων – λήψη δανείων (άρθ. 225), τον έλεγχο είσπραξης εσόδων από τους Ο.Τ.Α. 

και τον καταλογισμό σε περίπτωση αδράνειας, που οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αμέλεια αιρετών ή υπηρεσιακών οργάνων.  

Πρόσθετες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων των δήμων 

και των περιφερειών επιφέρουν διατάξεις και άλλων νόμων, όπως είναι ο 

ν.3812/2009 (άρθ. 1) αναφορικά με το σύστημα των προσλήψεων και ο ν.3861/2010 

(άρθ. 2), για την ενίσχυση της διαφάνειας, με την καθιέρωση της υποχρέωσης 

ανάρτησης όλων των πράξεων στην οικεία ιστοσελίδα του κάθε Δήμου. 
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Για να ελέγχει τους Ο.Τ.Α. χωρίς όμως να θίγει την διοικητική και οικονομική 

τους αυτοτέλεια, το Κράτος προέβει στην σύσταση επτά Αποκεντρωμένων Μονάδων 

Διοίκησης. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συστήνεται Αυτοτελής 

Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθ. 215), η οποία εντάσσεται στην οργανωτική δομή 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό 

Γραμματέα. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο 

οποίος διορίζεται με πενταετή θητεία. Η καθυστέρηση, ωστόσο, της επιλογής των 

Ελεγκτών Νομιμότητας δεν έχει επιτρέψει τη λειτουργία της νέας αυτής εποπτικής 

αρχής. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν.3463/2006, δηλαδή όργανα εποπτείας των πράξεων είναι ο οικείος 

Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η Επιτροπή, που συγκροτείται και 

λειτουργεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση (άρθ.152), αποτελούμενη από ένα 

δικαστικό λειτουργό Διοικητικών ή Πολιτικών Εφετείων, ένα μέλος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και έναν εκπρόσωπο της Αυτοδιοίκησης (άρθ. 215 

ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με άρθ. 20 ν.4257/2014). 

 

2.3 Μορφές ελέγχου νομιμότητας πράξεων των Ο.Τ.Α  

Με την εφαρμογή του ν.3852/2010 τρεις είναι οι μορφές ελέγχου νομιμότητας 

των Ο.Τ.Α.: 

α) Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας: Ασκείται σε - περιοριστικά αναφερόμενες - 

κατηγορίες αποφάσεων των συλλογικών μόνο οργάνων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών 

τους Προσώπων. Οι πράξεις, οι οποίες υποχρεωτικά αποστέλλονται προς έλεγχο 

νομιμότητας στο αρμόδιο όργανο (άρθ. 225 παρ. 1) είναι όσες αφορούν: α) ρυθμίσεις 

κανονιστικού περιεχομένου β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και 

προμηθειών γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων δ) την κήρυξη αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων στ) τη σύναψη κάθε 

μορφής συμβάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται 

από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ζ) τη σύναψη δανείων η) τη διενέργεια 

τοπικού δημοψηφίσματος, όταν τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θ) 

τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 

11 κεφ.1 παρ. 2, 2007). 

Καινοτομία του Καλλικράτη (άρθ. 225 παρ.1) αποτελεί η υποχρέωση να 

αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας και οι αποφάσεις των Επιχειρήσεων των 
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Δήμων - εκτός από τις αποφάσεις των Α.Ε., στις οποίες οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία - που αφορούν: α) στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, β) την εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) τη 

λήψη δανείων (www.dimosnet.gr/). 

O υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας ασκείται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποστολή των αποφάσεων στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία εκδίδεται υποχρεωτικά η ειδική πράξη 

του Ελεγκτή Νομιμότητας, είτε επιβεβαιωτική είτε απορριπτική. Η αποστολή της 

απόφασης, συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα 

έγγραφα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της, θα πρέπει να γίνεται 

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Η μη 

αποστολή των πράξεων για έλεγχο στοιχειοθετεί παράβαση καθήκοντος και οδηγεί σε 

πειθαρχικές κυρώσεις (Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.).  

β) Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας: Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί, όπως 

προβλέπεται στο άρθ. 226 του ιδίου νόμου, να ακυρώσει οποιαδήποτε παράνομη 

απόφαση, είτε συλλογικών είτε μονομελών οργάνων των Δήμων και των Νομικών 

τους Προσώπων (εκτός των Α.Ε. στις οποίες οι φορείς της αυτοδιοίκησης δεν έχουν 

την πλειοψηφία όπως αναφέρθηκε), εντός διμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης 

(www.mentzelidis.gr/). 

γ) Ειδική διοικητική προσφυγή: Σύμφωνα με το άρθ. 227 Ειδική διοικητική 

προσφυγή ασκείται, κατά απόφασης μονομελών ή συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 

και των Ν.Π.Δ.Δ. (δηλαδή όχι κατά αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων 

οποιασδήποτε μορφής), καθώς και κατά παράλειψης νόμιμης οφειλόμενης 

ενέργειας, για λόγους νομιμότητας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η 

προσφυγή αυτή ασκείται εντός «αποκλειστικής»
3
 προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και 

επί της προσφυγής ο Ελεγκτής Νομιμότητας πρέπει να αποφασίσει σε αποκλειστική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η παραπάνω 

προθεσμία και ο Ελεγκτής Νομιμότητας δεν εκδώσει απόφαση, η προσφυγή 

θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής 

σύμφωνα με το άρθ.227 παρ.3 αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει να προσφύγει 

κάποιος ενώπιων των δικαστηρίων (Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.). Η προϋπόθεση 

                                                           
3
 Μετά την πάροδο της προθεσμίας ο πολίτης χάνει το δικαίωμα για την άσκηση της. 
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αυτή δεν ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας Ο.Τ.Α.. 

Οι αποφάσεις των οργάνων των Δήμων είναι άμεσα εκτελεστές, εκτός αν 

υποβληθεί σχετικό αίτημα αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης. Ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας μπορεί με απόφασή του, σύμφωνα με το άρθ. 228 παρ. 2 του ν.3852 να 

αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο 

εφόσον η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδική 

διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη 

μέχρι την εξέτασή της. Ανάκληση της απόφασης, που χορηγεί την αναστολή 

επιτρέπεται μόνο εάν γίνει επίκληση νεοτέρων κρίσιμων στοιχείων, που είτε δεν είχαν 

τεθεί υπόψη του Ελεγκτή κατά την έκδοση της απόφασης ή μεταβλήθηκαν τα 

δεδομένα με βάση τα οποία εκδόθηκε η απόφαση (άρθ. 228 παρ. 2). Οι αποφάσεις 

του Ελεγκτή Νομιμότητας υποχρεωτικά θα πρέπει να κοινοποιούνται σε αυτόν που 

έχει ασκήσει την προσφυγή και στους ενδιαφερόμενους, εντός πέντε (5) ημερών από 

την έκδοσή τους, να αναρτώνται στο διαδίκτυο και να δημοσιεύονται υποχρεωτικά, 

με φροντίδα των Φορέων τους οποίους αφορούν οι πράξεις στο κατάστημά τους 

(Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.).   

 

2.4 Άλλες μορφές ελέγχων 

Εκτός από την εποπτεία των Ο.Τ.Α. από τον Ελεγκτή Νομιμότητας με την 

εφαρμογή του Καλλικράτη καθιερώνονται και άλλα είδη ελέγχων: ο προληπτικός 

έλεγχος (άρθ. 275) επί των δαπανών όλων των Δήμων και Νομικών τους Προσώπων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (εξαιρούνται οι Σχολικές Επιτροπές), ο 

κατασταλτικός (άρθ. 276) καθώς και ο προσυμβατικός έλεγχος (άρθ. 278). Αλλά και 

σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και το νόμο περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες 

των Ο.Τ.Α. υπάγονται σε προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Ο έλεγχος αφορά την τήρηση της νομοθεσίας από τους δημοσίους 

υπολόγους των Ο.Τ.Α. ή άλλων Νομικών Προσώπων, που υπάγονται στον 

προβλεπόμενο έλεγχο δαπανών (Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.).   

 

           2.4.1 Προληπτικός έλεγχος  

Ο Προληπτικός Έλεγχος ασκείται από τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά έλεγχο νομιμότητας (όχι σκοπιμότητας) όλων των 
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δαπανών, που υπερβαίνουν τις 5.000,00 ευρώ. Κατ' εξαίρεση, δαπάνες, οι οποίες 

απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης δημόσιων έργων, μελετών ή προμηθειών και 

υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, 

ελέγχονται προληπτικά, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού και μόνο, 

ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχονται και τυχόν παρατάσεις 

ή ανανεώσεις των συμβάσεων, καθώς και οι συμπληρωματικές συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών και έργων (άρθ. 275). Ο προληπτικός έλεγχος ως προς το περιεχόμενο του 

μπορεί να είναι: 

α) τυπικός, κατά τον οποίον εξετάζεται αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη 

στον προϋπολογισμό του ελεγχόμενου φορέα, αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νομική 

διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων και αν τα δικαιολογητικά της 

δαπάνης είναι πλήρη (άρθ. 169 παρ.1 νέος ΚΔΚ) ή 

β) ουσιαστικός, στην περίπτωση αμφιβολιών του Επιτρόπου, που αναφέρονται στο 

ουσιαστικό μέρος της δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται το ένταλμα και 

ταυτόχρονα αναφέρεται η περίπτωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

το οποίο ύστερα από αξιολόγηση την ανακοινώνει στον Υπουργό Οικονομικών και 

στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό (άρθ. 28 παρ. 6 ν.4129/2013). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 17 του π.δ/τος 774/1980, ως «έλεγχος των 

δαπανών», που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, «νοείται τόσο ο “τυπικός” 

έλεγχος, δηλαδή η διαπίστωση της τήρησης, κατά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, 

των από τις υφιστάμενες διατάξεις επιβαλλόμενων προϋποθέσεων (έλεγχος 

«νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης»), όσο και ο “ουσιαστικός” έλεγχος, 

δηλαδή η εξακρίβωση της αλήθειας των αναφερόμενων, στα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή της δαπάνης,  γεγονότων ή στοιχείων και, περαιτέρω, η διαπίστωση του ότι οι 

διαχειριστικές πράξεις των αρμοδίων οργάνων έγιναν βάσει των αρχών της χρηστής 

δημόσιας διαχείρισης και με σκοπό την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Αν δε 

κατά τον ανωτέρω έλεγχο γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως προς το ουσιαστικό μέρος 

της εντελλόμενης με το χρηματικό ένταλμα δαπάνης,  ο αρμόδιος Επίτροπος, αν δεν 

υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος που να επιβάλει τη μη θεώρηση, θεωρεί μεν το 

χρηματικό ένταλμα, αναφέρει δε συγχρόνως την περίπτωση στο αρμόδιο Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επομένως,  από τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται 

δυνατότητα στον Επίτροπο να αρνηθεί τη θεώρηση χρηματικού εντάλματος για λόγους 



 

34 
 

που αφορούν την ουσία της δαπάνης, χωρίς άλλη αιτίαση για τη νομιμότητά της» 

(www.dimosnet.gr/). 

Οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν προς έλεγχο όλα τα χρηματικά 

εντάλματα πριν την εξόφλησή τους, ανεξαρτήτως ποσού, εάν αυτά αφορούν: 

α) Μισθοδοσία όλου του προσωπικού αναφορικά  με το πρώτο χρηματικό ένταλμα. 

Με το άρθ. 1 παρ. 3 του π.δ/τος 136/2011 υπάγεται στο προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανεξαρτήτως ποσού, το πρώτο χρηματικό ένταλμα 

μισθοδοσίας προσωπικού μετά την πρόσληψη ή οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή 

(μετάταξη) όπως ακριβώς και πριν την θέση σε ισχύ του π.δ. 136/2011 ανεξαρτήτως 

του εάν πρόκειται για προσωπικό που ήδη υπηρετεί ή νεοπροσλαμβανόμενο. Τα 

χρηματικά εντάλματα που αφορούν δαπάνες για μισθοδοσία προσωπικού με 

μεταβολές (αλλαγές κλιμακίων, χορήγηση επιδομάτων) δεν ελέγχονται προληπτικά 

αλλά μόνο κατασταλτικά. 

β) Πρόσθετες αμοιβές όπως οι υπερωρίες και κάθε αποζημίωση που έχει την έννοια 

της πρόσθετης απολαβής από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία. Στις πρόσθετες αμοιβές 

περιλαμβάνονται: οδοιπορικά έξοδα, έξοδα κίνησης, αποζημιώσεις που οφείλονται 

για συμμέτοχη σε συμβούλια ή επιτροπές κ.λπ. ανεξαρτήτως ποσού.  

γ) Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για τις επιχορηγήσεις αυτές 

θεσπίζεται εξαίρεση από τον κανόνα του κατωτάτου ορίου των 5.000 ευρώ ανά 

χρηματικό ένταλμα των Δήμων για διενέργεια ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

(άρθ. 1 παρ. 2 του π.δ/τος 136/2011).  

Άλλες κατηγορίες δαπανών, όπως:  

α) οι δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποδοχών καθώς και των κατ' αποκοπή εξόδων 

κίνησης των τακτικών υπαλλήλων, των έμμισθων δικηγόρων και των υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, πλην των προσθέτων αμοιβών αυτών και της 

μισθοδοσίας του πρώτου μήνα εκείνων που διορίζονται ή μονιμοποιούνται, καθώς και 

οι δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποζημίωσης ή αντιμισθίας αιρετών, πλην της 

πρώτης καταβολής ή τυχόν μεταβολής αυτών, 

β) οι δαπάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (ασφαλιστικών 

εισφορών, φόρων κ.λπ.), 

γ) τα ενοίκια των ακινήτων και των εγκαταστάσεων, τα οποία καταβάλλονται μόνο 

την πρώτη φορά μετά την κατάρτιση, παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση 

σύμβασης,  

δ) οι δαπάνες για λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, 
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ε) οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, τοκοχρεολύσια 

δανείων, ασφάλιστρα οχημάτων και δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων 

δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το 

διατακτικό τους, οφειλών και 

στ) οι δαπάνες κατ’ είδος που είναι μικρότερες των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) 

ετησίως  εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο (Αλεξίου & Κουτσούρη, χ.χ.).  

 «Κατά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού από τα αρμόδια 

όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν 

αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο αλλά είναι λειτουργική 

για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του 

Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά 

συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την 

προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον 

ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια 

που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των 

συνθηκών πραγματοποίησής της» (άρθ. 37 παρ. 2 ν.3801/2009). Λειτουργικές δαπάνες 

κατά τον ίδιο νόμο αποτελούν:  

α) Η ενίσχυση των άπορων κατοίκων με είδη διατροφής και ρουχισμού, και φάρμακα, 

την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και  του Πάσχα.  

β) Η προσωρινή στέγαση άπορων κατοίκων και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων 

συσσιτίων για άπορους δημότες. Στην κατηγορία των απόρων δημοτών 

περιλαμβάνονται δημότες, οι οποίοι καταγράφονται σε κατάσταση, που συντάσσει η 

Οικονομική Επιτροπή του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού λαμβάνοντας πληροφορίες 

κυρίως από τους εφημέριους των Ιερών Ναών. 

γ) Τα βραβεία που απονέμονται σε αριστούχους δημότες μαθητές και φοιτητές.  

δ) Τα αναμνηστικά είδη, που προσφέρονται σε φιλοξενούμενους και συμμετέχοντες 

σε προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α. (www.dimosnet.gr/). 

     2.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας του ελέγχου  

Τα αρμόδια όργανα για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου είναι οι 

Υπηρεσίες Επιτρόπων του  Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδρεύουν στις πρωτεύουσες 

των νομών και ορίζονται με απόφαση  της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

(άρθ. 169 παρ 3 νέος ΚΔΚ). 
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Η διαδικασία διενέργειας του προληπτικού ελέγχου καθορίζεται στο άρθ. 32 

του ν. 4129/2013 και είναι η εξής: (1) Το ένταλμα πληρωμής, συνοδευόμενο με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στον αρμόδιο Επίτροπο για θεώρηση.  

(2)
 
Το ένταλμα είτε θεωρείται από τον Επίτροπο είτε επιστρέφεται αθεώρητο με 

αιτιολογημένη πράξη του για την άρνησή του να το θεωρήσει και η αρμόδια 

υπηρεσία του ελεγχόμενου φορέα δεν μπορεί να προβεί στην εκταμίευση του ποσού 

(Αλεξίου και Κουτσούρη, χ.χ.). (3) Ο φορέας αποδέχεται την πράξη του Επιτρόπου 

και δεν πληρώνει τη συγκεκριμένη δαπάνη ή η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 

διατάκτη κοινοποιεί στο φερόμενο ως δικαιούχο της εντελλόμενης δαπάνης την 

πράξη επιστροφής του αρμόδιου Επιτρόπου. Στη συνέχεια,  επανυποβάλλει  το 

ένταλμα στον Επίτροπο για θεώρηση, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από το 

αποδεικτικό της κοινοποίησης. Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα, 

που ενεργούν κατά παράβαση αυτής της υποχρέωσης διώκονται αυτεπαγγέλτως για 

παράβαση καθήκοντος κατά το άρθ. 259 του Ποινικού Κώδικα και παραπέμπονται 

υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. (4) Ο Επίτροπος το θεωρεί, 

εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι της μη θεώρησής του ή υποβάλλει το ένταλμα με έκθεσή 

του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ε.Σ.. (5) Το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ε.Σ. αποφαίνεται 

με πράξη του είτε για τη θεώρηση του εντάλματος, οπότε το ένταλμα θεωρείται 

υποχρεωτικά από τον Επίτροπο, είτε για τη μη θεώρησή του. Το Κλιμάκιο του  Ε.Σ., 

που επιλαμβάνεται της υπόθεσης μπορεί εάν προκύπτουν σπουδαία ζητήματα, να 

παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια με πρακτικό, που επέχει θέση εισήγησης, 

την οποία αναπτύσσει ενώπιον της ο δικαστής, που ορίζεται εισηγητής με το ίδιο 

πρακτικό. Η Ολομέλεια, αφού εκφέρει γνώμη για την υπόθεση, που παραπέμφθηκε 

σε αυτήν, την αναπέμπει στο Κλιμάκιο για περαιτέρω εξέταση. Η γνώμη της 

Ολομέλειας είναι υποχρεωτική για το Κλιμάκιο (www.dimosnet.gr/). 

Κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή των δαπανών στον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποτελεί ο χρόνος έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων 

ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης. Η εξόφληση των 

χρηματικών ενταλμάτων εννοιολογικά συμπίπτει με τη διενέργεια της δαπάνης, που 

συνιστά και το αντικείμενο του ελέγχου αυτού (www.dimosnet.gr/). 

Σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ.3 του ν. 4223/2013 οι προθεσμίες αποστολής από 

τους Διατάκτες στις οικείες Υ.Δ.Ε., των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή τους και θεώρησης των 

εκδιδόμενων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις προβλεπόμενες 

http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726_S0000078214
http://www.npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001303_N0000019726_S0000078214
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περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως: Η αποστολή των δικαιολογητικών εντός 

τριών (3) ημερών από την πρωτοκόλληση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου 

εγγράφου στην Υπηρεσία και η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων εντός πέντε 

(5) ημερών από την παραλαβή τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η μη τήρηση αυτών των προθεσμιών επιφέρει την πειθαρχική 

και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα (www.dimosnet.gr/). 

 

  2.4.2 Κατασταλτικός έλεγχος δαπανών  

  Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος 

των λογαριασμών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων (άρθ. 276). Ο 

κατασταλτικός έλεγχος είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί (Αλεξίου & Κουτσούρη, χ.χ.). Από 

το 2004, καθιερώθηκε με το ν. 3202/2003  τακτικός δειγματοληπτικός και επιτόπιος 

έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. και η ετήσια υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για 

υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντιγράφων των απολογισμών, μαζί με τις σχετικές 

εκθέσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σχετικό με τον έλεγχο (άρθ. 24). Ο έλεγχος αυτός δηλαδή είναι ετήσιος, τακτικός και 

δειγματοληπτικός, εκτός εάν από το δειγματοληπτικό έλεγχο προκύπτουν λόγοι, που 

επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου. Τότε αυτός διενεργείται μετά 

το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και 

συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης του Ο.Τ.Α. 

(www.dimosnet.gr/).  

Τα απολογιστικά στοιχεία φυλάσσονται, με ευθύνη των προϊσταμένων των 

αρμοδίων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., σε ασφαλές μέρος. Κάθε Ο.Τ.Α. υποχρεούται 

να εξασφαλίζει στους Επιτρόπους ή άλλους υπαλλήλους του Ε.Σ., τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους (άμεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά 

έγγραφα, στα τηρούμενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή βιβλία και στοιχεία και να 

παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση). Οι Ο.Τ.Α. πρέπει να 

ειδοποιούνται για τον έλεγχο τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν με κάθε πρόσφορο 

μέσο. Οι υπάλληλοι που διενεργούν αυτόν τον έλεγχο, έχουν όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων (Γιούπος και συν., 2008). Ο έλεγχος στο 

Ε.Σ. περιλαμβάνει δύο στάδια: το στάδιο της επεξεργασίας των λογαριασμών ή των 

απολογισμών, που διενεργείται από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Ε.Σ. και 
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εστιάζει στην εξακρίβωση της νομιμότητας και κανονικότητας των ενεργειών του 

υπολόγου, στη σωστή μεταφορά των διαφόρων ποσών, στην επαλήθευση των 

αριθμητικών πράξεων και το στάδιο της κρίσης επί των λογαριασμών ή των 

απολογισμών, που γίνεται από κλιμάκια του Ε.Σ., τα οποία αποφαίνονται για την 

ορθότητα των λογαριασμών ή καταλογίζουν τον υπόλογο (Αλεξίου & Κουτσούρη, 

χ.χ.). 

Αρμόδιο όργανο για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο ίδιος Επίτροπος, που 

είναι αρμόδιος και για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων 

(άρθ. 276 παρ. 3). 

Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από 

την ημερομηνία αποστολής του αντιγράφου του απολογισμού ή ισολογισμού του 

υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα (άρθ. 276 παρ. 4). Σε κάθε περίπτωση, ο 

έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (άρθ. 276 παρ. 6) και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού 

Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI) (άρθ. 39 παρ. 4 ν. 4129/2013). 

Ο έλεγχος της διαχείρισης των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού μπορεί να διεξάγεται 

και στο Κατάστημά τους, σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι κατόπιν κοινής 

απόφασης του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από σύμφωνη 

γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθ. 51 παρ. 8 ν 4129/2013). 

Οι διαφορές, που δημιουργούνται από τον έκτακτο κατασταλτικό έλεγχο των 

λογαριασμών των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές και κοινοτικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστώνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του Ε.Σ., καθόσον πρόκειται για διαφορές που είναι συναφείς με εκείνες 

της δημοσιολογιστικής ευθύνης των υπολόγων ΟΤΑ και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις 

αυτές δεν αντίκεινται στο άρθ. 98 του αναθεωρημένου Συντάγματος του 

2011(www.dimosnet.gr/).   

Οι Ο.Τ.Α α' βαθμού έχει υποχρέωση υποβολής του απολογισμού ή και του 

ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  επιβάλλονται 

σε βάρος των υπαιτίων κυρώσεις και παράλληλα διενεργείται έκτακτος έλεγχος 

(www.dimosnet.gr/).   

Το αντίγραφο του απολογισμού ή ισολογισμού του υπόχρεου, που 

υποβάλλεται για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, πρέπει να συνοδεύεται: α) από τις 

σχετικές εκθέσεις και πράξεις των αρμοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των 
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ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο, που 

καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε 

περίπτωση εντός του επομένου διαχειριστικού έτους, από αυτό, που αφορά ο 

κατασταλτικός έλεγχος (άρθ. 276 παρ.4).  

Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος της ελεγχόμενης διαχείρισης, τα 

ελεγκτικά όργανα κοινοποιούν στον υπόλογο "Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων" 

και ακολουθεί δικαστική διαδικασία ενώπιον των σχηματισμών του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Σε περίπτωση, που διαχειριστικές πράξεις έχουν ελεγχθεί προληπτικά, ο 

κατασταλτικός έλεγχος περιορίζεται στο διαχειριστικό μέρος των πράξεων (Αλεξίου 

και Κουτσούρη, χ.χ.). 

 

2.4.3 Προσυμβατικός έλεγχος  

Ο προσυμβατικός έλεγχος είναι ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος 

νομιμότητας των συμβάσεων των Δήμων και όλων των Νομικών Προσώπων τους, 

σχετικά με προμήθειες αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και Προγραμματικών Συμβάσεων και υλοποίησης διετών 

προγραμμάτων δράσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού άνω των 

200.000,00€., πριν από τη σύναψή τους. Διενεργείται από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών 

τους (άρθ. 278 του ν.3852/2010) και αφορά στον έλεγχο των συμβάσεων 

προϋπολογισμού από 200.000,00€ - 500.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Για συμβάσεις άνω 

των 500.000,00€, ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται από το αρμόδιο κλιμάκιο του 

Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθ. 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή τους. Σύμβαση, που δεν έχει ελεγχθεί είναι άκυρη 

(www.dimosnet.gr/). 

        2.4.4 Έλεγχος είσπραξης εσόδων 

      2.4.4.1 Έλεγχος από τον Επίτροπο 

Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί: να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη 

των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για 

την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος 

τρίτων (άρθ. 277 παρ. 1 ν.3852/2010). 
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Η παρακολούθηση των εσόδων αφορά την απλή επιτήρηση της καταγραφής 

των εσόδων (π.χ. αναγραφή ή όχι στον προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. ενός 

ανταποδοτικού τέλους) και την πραγματοποίηση αυτών (π.χ. την εν τοις πράγμασι 

είσπραξη αυτών). Είναι προφανές ότι η παρακολούθηση ή ο έλεγχος των εσόδων, 

κατά το άρθ. 277 δεν αναφέρεται στο προηγούμενο οικονομικό έτος, αλλά ενεργείται 

«κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους», καθόσον κατασταλτικός, αναφερόμενος 

σε παρελθόντα οικονομικά έτη μπορεί είναι μόνο ο έλεγχος εσόδων του άρθ. 276 του 

ίδιου νόμου. Ο έλεγχος των εσόδων συνεπάγεται την τήρηση της δημοσιονομικής 

νομιμότητας κατά τα δύο σκέλη αυτής (πρόβλεψη σε νομοθετική διάταξη και 

αναγραφή του εσόδου στον προϋπολογισμό), καθώς και την απόδοση ευθυνών. 

Συνεπώς, τα αρμόδια όργανα ελέγχουν κατά πόσο οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά 

τους πρόσωπα μεριμνούν για τον εντοπισμό της φορολογητέας ύλης και προβαίνουν 

στη βεβαίωση και είσπραξη των θεσμοθετημένων εσόδων τους αλλά και κατά πόσο 

λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα νομοθετικά μέτρα για την είσπραξη των 

απαιτήσεών τους (βεβαιωμένα έσοδα) (www.dimosnet.gr/).  

 

2.4.4.2 Τρόπος διενέργειας του έλεγχου 

Ο έλεγχος παραμένει καθολικός. Κατά τον έλεγχο εξετάζονται στο σύνολό 

τους οι επισφαλείς απαιτήσεις, που εντοπίστηκαν από άλλους εξωτερικούς 

ελεγκτές (π.χ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές), και οι περιπτώσεις, που προκύπτουν από 

την έκθεση του νομικού συμβούλου του Ο.Τ.Α. ή του νομικού προσώπου  ή άλλων 

εσωτερικών ελεγκτικών οργάνων (π.χ. αυτοψίες αστυνομίας, πολεοδομίας κ.λπ.).  

Επίσης, εξετάζεται εάν ο δημοτικός ταμίας ή ο αναπληρωτής του έχει προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες «για την είσπραξη επισφαλών και ανείσπρακτων επί μακρόν 

απαιτήσεων» (www.dimosnet.gr/). 

. 

2.4.4.3 Σύσταση – Καταλογισμός 

Σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής από τα 

αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες τους καλεί, με έγγραφό του, 

το οποίο κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

στον Ελεγκτή Νομιμότητας, προκειμένου να ενεργήσουν σε εύλογη προθεσμία για 

την είσπραξη των εσόδων (άρθ. 277 παρ. 2). Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, (άρθ. 277 

παρ.3) οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά 

του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει: 
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α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην επιτροπή του 

άρθ. 232 του ν.3852/2010 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της 

θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, 

που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό 

τους (άρθ. 277 παρ. 3). 

 

       2.4.5 Οικονομικοί -Διαχειριστικοί -Διοικητικοί Έλεγχοι 

2.4.5.1 Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος 

 Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 

προβλέπεται στο άρθ. 261 παρ. 1 του ν.3463/2006. Σύμφωνα με αυτό ο έλεγχος 

πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές, οι οποίοι  επιλέγονται και διορίζονται από το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε  οικονομικού έτους. Με την ίδια 

απόφαση, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει και την αμοιβή τους. Ως 

ελεγκτές μπορούν να οριστούν ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα, που έχουν το δικαίωμα 

να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη  εταιρεία. Ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών είναι 

υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης, όταν ο  ετήσιος κύκλος εργασιών της  είναι 

μεγαλύτερος από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €)  ευρώ. Ο 

έλεγχος διενεργείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του 

ν.3693/2008. Το δικαίωμα της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου έχουν οι 

νόμιμοι ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία, τα οποία έχουν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια), η οποία χορηγείται από την ΕΛΤΕ 

(www.dimosnet.gr/).  

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης λαμβάνει χώρα μέσα σε 

τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή για ένα ακόμα 

μήνα και μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Η σχετική έκθεση των ελεγκτών 

αποστέλλεται στο δήμο ή την κοινότητα, που ανήκει η επιχείρηση και κοινοποιείται 

στην επιχείρηση και τον Περιφερειακό Διευθυντή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα 

σε ένα μήνα αφότου έλαβε την έκθεση συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση και εκφέρει 

τη γνώμη του για το αποτέλεσμα του ελέγχου (www.dimosnet.gr/).   

Η διαχειριστική περίοδος των δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών 

επιχειρήσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου 

έτους με αποτέλεσμα ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης, από τους 

ορκωτούς λογιστές, που επιλέγονται και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, να 
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διενεργείται μέχρι το τέλος Απριλίου, του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου 

έτους (www.dimosnet.gr/).  

 

2.4.5.2 Έκτακτος  διαχειριστικός έλεγχος 

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μιας κοινωφελούς επιχείρησης μπορεί να 

διενεργηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, από ορκωτούς 

ελεγκτές, που  ορίζει ο ίδιος σύμφωνα με το άρθ. 261 παρ. 2 του νέου ΚΔΚ. Με την 

ίδια απόφαση ορίζει και το ύψος της αμοιβής αυτών. Η  αμοιβή τους θα βαρύνει την 

επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί, επίσης, να διενεργείται από 

ορκωτούς ελεγκτές με απόφαση  του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και από 

Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και  Οικονομικών μετά από 

αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  ή του 

οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθ. 230 ΚΔΚ και άρθ. 

168 του νέου ΚΔΚ. Σε κάθε περίπτωση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, σε 

εφαρμογή της παρ. 2 του άρθ. 261 του ΚΔΚ, η έκθεση των ελεγκτών αποστέλλεται 

στο όργανο, που αποφάσισε τον έλεγχο και κοινοποιείται στην επιχείρηση και στο 

Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο (www.dimosnet.gr/).  

Τον έκτακτο Διαχειριστικό έλεγχο μπορούν να διενεργούν και οι επιθεωρητές 

του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), σύμφωνα 

με το άρθ. 6, παρ.1 περιπτ. β΄ του ν.2477/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 1, 

παρ.1 του ν.2839/2000 και η διαδικασία που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθ. 8 του 

ν.2477/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (www.dimosnet.gr/). 

Στην περίπτωση διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε δημοτικές 

επιχειρήσεις, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας βάσει της παρ. 3 άρθ. 

281 του π.δ. 410/95 διαπιστωθεί έλλειμμα, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της 

σχετικής καταλογιστικής πράξης είναι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου 

Οικονομικών και όχι ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, διότι η ελεγχθείσα 

Επιχείρηση ιδρύθηκε κατά κύριο λόγο με δημόσιους και κοινοτικούς πόρους και στη 

συνέχεια ενισχύθηκε με κοινοτικούς – δημοτικούς πόρους. Συνεπώς, το έλλειμμα που 

διαπιστώθηκε συνδέεται με τη διαχείριση της δημόσιας - δημοτικής περιουσίας και 

εμπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 54 και 56 του ν. 2362/1995, του άρθ. 12 

του ν.δ/τος 1264/1942 και του άρθ. 12 του π.δ/τος 156/2001, στην ελεγκτική - 

καταλογιστική αρμοδιότητα των Οικονομικών Επιθεωρητών, έναντι του Προέδρου 

του Δ.Σ. της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης, ο οποίος και είναι υπόλογος «ως 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000000121_S0000002383
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000000121_S0000002384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000000121_S0000002384
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προς τη διαχείριση και τη διάθεση των ποσών της δημόσιας - δημοτικής περιουσίας, 

σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και έναντι των αλληλεγγύως 

ευθυνόμενων λοιπών μελών του Δ.Σ.» (Γν ΝΣΚ 299/2012) (www.dimosnet.gr/). 

2.5 Οι έλεγχοι στις ευρωπαϊκές δημοτικές επιχειρήσεις 

Οι ευρωπαϊκές δημοτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με τη χώρα, υπόκεινται 

γενικά σε  ελέγχους, που αφορούν τους δημόσιους πόρους, που διενεργούνται από τις 

κρατικές αρχές ή από ανεξάρτητους θεσμούς (Γκέκας & Μήτρου, 2006). 

Η Τ.Α., σύμφωνα με τους Γκέκα και Μήτρου (2006) έχει το διττό ρόλο: του 

εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και τον ελεγκτικό της ρόλο ως μέτοχο. Στις 

δραστηριότητες των δημοτικών επιχειρήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί ως 

κάποιο βαθμό έλεγχο. Στην Ευρωπαϊκή ένωση εφαρμόζεται η οικονομία της αγοράς 

και αυτό σημαίνει ότι η Τ.Α. μπορεί να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην 

δημοτική της επιχείρηση μόνο ίση με των μετόχων των ιδιωτικών εταιριών και γενικά 

να εγγυηθεί δάνεια που συνάπτονται από τις δημοτικές επιχειρήσεις. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργηθεί υποστηρικτικοί μηχανισμοί 

των δημοτικών επιχειρήσεων. Καλή ευρωπαϊκή πρακτική θεωρείται της Ομοσπονδίας 

των SEM (Societe d’ economie mixte) στη Γαλλία. Σήμερα, η Ομοσπονδία των SEM 

υποστηρίζει 1.900 περίπου δημοτικές επιχειρήσεις με την υποστήριξη και την 

εμψύχωση τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες και πιο 

αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις συναντήσεις 

και την ανταλλαγή εμπειριών από τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τα φυσικά 

πρόσωπα. Επιπλέον, λειτουργεί παρατηρητήριο για τις δημοτικές επιχειρήσεις και την 

βοήθεια τους σε θέματα της καθημερινής τους δραστηριότητας και νομικής 

υποστήριξης που προκύπτουν αλλά και στη σύσταση μιας δημοτικής επιχείρησης και 

την αρχική της διαχείριση, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων κλπ. Το δίκτυο της 

Ομοσπονδίας των SEM καλύπτει το σύνολο της επικράτειας του Γαλλικού κράτους, 

αλλά παρουσιάζει και σημαντικές συμμαχίες και δικτυώσεις με σχετικές ενώσεις και 

φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Γκέκας & Μήτρου, 2006). 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/98219_gnnsk_299-2012_tm._a_.pdf
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Κεφάλαιο 3. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 
 

3.1 Εισαγωγή 

Αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου της εργασίας είναι η ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας, που 

αφορά το ιστορικό σύστασης της, την αποστολή και το στόχο της, τα βιβλία και 

στοιχεία, τα οποία τηρούνται, τη λογιστική της οργάνωση, τους ψηφισθέντες 

Κανονισμούς, τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό και τέλος τον Ισολογισμό της. 

 

3.2 Ιστορικό 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας συστάθηκε με την εφαρμογή του 

Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Σύμφωνα με τον ανωτέρω 

νόμο, «οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε 

ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση». Επίσης, «με 

απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία 

δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο 

σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς 

επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην 

επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου 

χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 

συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα κοινωφελή 

επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 

αυτές».  

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας 

προήλθε από τη συνένωση των δημοτικών επιχειρήσεων: «Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας», «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Περάσματος» και  

«Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελίτης».  
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Η συνένωση πραγματοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 50/8-2-2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 

12926/503/07-04-2011 της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 992/26-05-2011. Για το σκοπό της 

συνένωσης, συντάχθηκε η Απογραφή Έναρξης στις 26-05-2011, που απεικονίσθηκε 

στους σχετικούς λογαριασμούς του Ισολογισμού Έναρξης (Πάγια, Απαιτήσεις, 

Διαθέσιμα και Υποχρεώσεις), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 23/24-10-2011 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, απόφαση, η οποία στη 

συνέχεια εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 326/01-11-2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Αμφότερες οι δύο αποφάσεις, ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 

και κρίθηκαν νόμιμες από τη Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας (Α.Π. 61087/2560).  

Η διάρκεια της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθ. 5 του καταστατικού της, 

ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης και έδρα της ορίζεται ο Δήμος Φλώρινας (άρθ.6 του Καταστατικού).   

 

3.3 Διοίκηση και σκοπός 

Σύμφωνα με το άρθ. 8 του καταστατικού της, η Επιχείρηση διοικείται από 

επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με τους 

αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά, τρεις 

(3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών 

προέρχεται από τη μειοψηφία και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 

περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή 

γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης και επειδή η Επιχείρηση 

απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) 

εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, ο οποίος καταλαμβάνει θέση ενός 

εκ των δημοτών (υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων). 

Σύμφωνα με το άρθ. 4 του καταστατικού της, σκοπό της Επιχείρησης 

αποτελεί:  

1) Ο τομέας παιδείας στον οποίο περιλαμβάνεται (άρθ. 75 παρ. 1 περίπτ. στ΄), η 

λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), η λειτουργία 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, η λειτουργία σχολής χορού, ζωγραφικής και 

γλυπτικής και η λειτουργία ωδείου.  
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2) Ο τομέας περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται η εκπόνηση τοπικών 

προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, η 

προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των 

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) 

και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους, η ίδρυση και λειτουργία 

δημοτικών εργαστηρίων, η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, 

ιδίως σε περιοχές, που έχουν δασικό χαρακτήρα, η εκπόνηση και η υλοποίηση 

προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων και η λειτουργία εργαστηρίου για τον 

έλεγχο της ρύπανσης του δήμου. Επίσης, στους σκοπούς της Επιχείρησης 

περιλαμβάνονται: η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, η  εκπόνηση και εφαρμογή 

προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής και η 

εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης 

για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.  

 

 3.4 Κεφάλαιο και πόροι 

 Το κεφάλαιο της Επιχείρησης, κατά την σύσταση της, ήταν το άθροισμα του 

κεφαλαίου των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων, όπως αυτό   

προσδιορίζεται στις συστατικές πράξεις τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 

Συγκεκριμένα ορίζεται σε 314.631,95€, όπως προκύπτει από το άθροισμα: 

α) του κεφαλαίου 88.041,09€ της επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Φλώρινας»,  

β) του κεφαλαίου 14.673,51€ της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Μελίτης» και  

γ) του κεφαλαίου (αρχικό κεφάλαιο 88.041,09€ και αύξηση κεφαλαίου κατά 

123.876,26€) 211.917,35€ της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Περάσματος». 

Σύμφωνα με το άρθ. 8 του καταστατικού της, πόροι της Επιχείρησης 

ορίζονται: η χρηματοδότηση από το Δήμο Φλώρινας για τις δραστηριότητες και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθ. 259 του ν.3463/06, 

τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθ. 268 του ν.3463/06, η συμμετοχή σε 

επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 



 

47 
 

Φορέων, οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα και οι λοιπές επιχορηγήσεις.  

 

3.5 Λογιστική οργάνωση - Κανονισμοί  

Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών της Επιχείρησης 

γίνεται με τη διπλογραφική μέθοδο, βάσει του σχεδίου λογαριασμών του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου και έχει ενταχθεί σε μηχανογραφικό σύστημα, η βελτίωση του 

οποίου είναι συνεχής.  

Με το υπ΄ αριθμ. 2/17-8-2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε η έγκριση των κάτωθι κανονισμών:  

α) Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών (αριθ. απόφ. 16), β) Κανονισμός Προσωπικού 

(αριθ. απόφ. 17) και γ) Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης (αριθ. απόφ. 18).  

Οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Φλώρινας στις 12-10-2011 (αριθμ. απόφ. 299, 300 και 301 αντίστοιχα).  

Στη χρήση 2012, με την υπ΄ αριθμ. 4/24-1-2012 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε και η κατάρτιση και ψήφιση του 

Κανονισμού Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών, Μελετών και Προμηθειών, ο οποίος 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 100/26-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

3.6 Προϋπολογισμός 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 260 του ν.3463/2006, η διαχείριση των 

κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και 

εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση. Επίσης, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, η έγκριση του προϋπολογισμού της 

Επιχειρήσεως από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός 

από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..  

Οι προϋπολογισμοί εσόδων – εξόδων της Επιχείρησης των οικονομικών ετών 

2011-2015 που εξετάζονται, εγκρίθηκαν με τις υπ΄ αριθμ. 25/2011, 40/2011, 59/2012, 

79/2013, 45/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα και εν συνεχεία 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας (βλ. Παράρτημα). 

 



 

48 
 

3.7 Ισολογισμός-Απολογισμός 

Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθ. 260 του ν.3463/2006 και τα άρθ. 3, 4 και 5 

της ΚΥΑ 50891/07 (Φ.Ε.Κ. 1876/14.9.2007) του ΥΠ.ΕΣ, η επιχείρηση είναι 

υπεύθυνη και για την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων και μαζί με την 

έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου και την έκθεση των ορκωτών 

ελεγκτών, υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Οι Ισολογισμοί των οικονομικών ετών 2011-2015 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αντίστοιχα: 

Ο Ισολογισμός 2011 με την υπ΄ αριθμόν  44/2012 Απόφαση, 

ο Ισολογισμός 2012 με την 71/2013 

ο Ισολογισμός 2013 με την 35/2014 

ο Ισολογισμός 2014 με την 28/2015 

και ο Ισολογισμός 2015 εν αναμονή της έκθεσης του τακτικού διαχειριστικού 

ελέγχου δεν έχει εγκριθεί ακόμη. 
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Κεφάλαιο 4. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2011-

2015 

4.1 Εισαγωγή 
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται έρευνα για τους ελέγχους τακτικούς ή 

έκτακτους που διενεργήθηκαν στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας 

κατά την περίοδο 2011-2015.   

4.2 Τακτικοί έλεγχοι 

Οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν το εν λόγω χρονικό διάστημα 

αφορούσαν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας πράξεων, στον προληπτικό, 

κατασταλτικό και προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στον τακτικό 

διαχειριστικό έλεγχο. 

4.2.1 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων κατά τα έτη 2011-2015 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Φλώρινας απαρτίζεται από επτά (7) διοικητικούς συμβούλους. Οι αποφάσεις που 

λήφθηκαν συνολικά κατά τα έτη 2011-2015 από το ανωτέρω συλλογικό όργανο 

αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

           Πίνακας 2: Αποφάσεις συλλογικού οργάνου κατά τα έτη 2011-2015 

α/α Συλλογικό 

Όργανο 

Αποφάσεις 

έτους 2011 

Αποφάσεις 

έτους 2012 

Αποφάσεις 

έτους 2013 

Αποφάσεις 

έτους 2014 

Αποφάσεις 

έτους 2015 

1 Διοικητικό 

Συμβούλιο 

43 62 90 54 51 

                                                           

         Στο σύνολο των αποφάσεων απομονώθηκαν αυτές οι οποίες στάλθηκαν για 

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και αφορούν σε αποφάσεις που λήφθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια εγκρίθηκαν και από το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Φλώρινας καθώς σύμφωνα με το άρθ. 256 του νέου ΚΔΚ «οι αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, 

αν αυτές αφορούν: α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και της έκθεσης 

πεπραγμένων. β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο 

δικαίωμα. γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. δ) Την αύξηση του 

κεφαλαίου της επιχείρησης. ε) Την συγχώνευση ή λύση της επιχείρησης. στ) Τη σύναψη δανείων 

και ζ) Την έγκριση των κανονισμών της επιχείρησης». Μετά τη διερεύνηση πράξεων αυτών 

προέκυψε ότι για το έτος 2011 δόθηκαν απαντήσεις σε 18 ζητήματα εκ των οποίων δεν 
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απορρίφθηκε καμία. Αυτές αφορούσαν στην έγκριση των τριών απολογισμών από 1/1-

25/5/2011 των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν, τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Υπηρεσιών, τον Κανονισμό Προσωπικού, τον Κανονισμό Οικονομικής 

Διαχείρισης, την έκδοση τεσσάρων εγγυητικών επιστολών, την αποζημίωση μελών 

διοικητικής επιτροπής, τα έξοδα παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου, την έγκριση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, την έγκριση της απογραφής έναρξης, την ανάθεση 

διαχειριστικού ελέγχου για το 2011, α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού 2011, έγκριση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 και την κατάρτιση του διετούς προγράμματος 2012-2013. 

Για το 2012 στο σύνολο των 8 αποφάσεων, που αφορούσαν στον Κανονισμό 

Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών, Μελετών και Προμηθειών, στην 1
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 2012, την έγκριση του Ισολογισμού 2011, την έκδοση εγγυητικής 

επιστολής, την 1
η
 τροποποίηση διετούς προγράμματος 2012-2013, την 2

η
  

τροποποίηση προϋπολογισμού 2012, την ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου για το 2012 

και την έγκριση προϋπολογισμού 2013, δεν υπήρξε ακυρωτική. Το 2013 δεν 

καταγράφηκε ακυρωτική απόφαση από τις 13 συνολικά, που υποβλήθηκαν και 

αφορούσαν: στην έκδοση εγγυητικής επιστολής, την 1
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 2013, την έκδοση εγγυητικής επιστολής, την έγκριση της 

στοχοθεσίας 2013, την έκδοση εγγυητικής επιστολής, την έκδοση εγγυητικής 

επιστολής, την έγκριση του Ισολογισμού 2012, την έγκριση του προϋπολογισμού 

2014, την έγκριση της στοχοθεσίας 2014, την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος 

2014, τη 2
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού 2014, την έκδοση εγγυητικής επιστολής, 

την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα έτη: 2014 στις αποφάσεις, που 

αφορούσαν στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου του 2014, την 1
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 2014, την έκδοση εγγυητικής επιστολής, την έγκριση του 

Ισολογισμού 2013, την έγκριση του προϋπολογισμού 2015, την κατάρτιση ετήσιου  

προγράμματος 2015, την έκδοση εγγυητικής επιστολής και 2015, που αφορούσαν 

στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου 2014, την 1
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού 2014, την έκδοση εγγυητικής επιστολής, την έγκριση του 

Ισολογισμού 2014, την τροποποίηση του ετήσιου  προγράμματος 2015, την έγκριση 

του προϋπολογισμού 2016, την κατάρτιση ετήσιου  προγράμματος 2016, την έγκριση 

της στοχοθεσίας 2016, επίσης, καμία ακυρωτική σε σύνολο 7 και 7 αποφάσεων ανά 

έτος αντίστοιχα. 
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Από το σύνολο επομένως των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου, που 

λήφθηκαν στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας για τα 5 έτη (2011-2015) 

καμία  απόφαση δεν έλαβε αρνητική απάντηση. 

Συνεπώς, το ποσοστό των ακυρωτικών αποφάσεων είναι μηδενικό σε σχέση 

με τις συνολικά ληφθέντες αποφάσεις. Αυτό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οφείλεται 

στο γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο.  

Επιπροσθέτως, δεν παρατηρήθηκε καμία καθυστέρηση στην αποστολή των 

αποφάσεων για έλεγχο στον Ελεγκτή νομιμότητας. Το σύνολο τους απεστάλλει στο 

χρονικό περιθώριο των δέκα πέντε (15) ημερών, που προβλέπεται και ο υποχρεωτικός 

έλεγχος νομιμότητας ασκήθηκε μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) 

ημερών από την αποστολή τους. 

4.2.2 Έλεγχος ελεγκτικού συνεδρίου κατά τα έτη 2011-2015 

4.2.2.1 Προληπτικός έλεγχος δαπανών 

Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών ασκήθηκε από την υπηρεσία Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Φλώρινας, που εδρεύει στην πόλη της Φλώρινας. 

Κατά το 2011 σε σύνολο 38 χρηματικών ενταλμάτων δεν υποβλήθηκε κανένα για 

θεώρηση στον αρμόδιο Επίτροπο. Το 2012 εννέα (9) χρηματικά εντάλματα, εκ των 

οποίων πέντε (5) αφορούσαν την πρώτη του έτους μισθοδοσία προσωπικού, δύο (2) 

τη λογιστική υποστήριξη, ένα (1) τη δαπάνη εταιρείας μηχανογράφησης και ένα (1) 

πληρωμή ενοικίου, από το σύνολο των 246 υποβλήθηκαν για θεώρηση συνοδευόμενα 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Το 2013 δεκαπέντε (15) χρηματικά εντάλματα, εκ των οποίων πέντε (5) 

αφορούσαν μισθοδοσία, ένα (1) λογιστική υποστήριξη, έξι (6) έξοδα παράστασης 

Προέδρου-Αντιπροέδρου, δύο (2) αποζημίωση Διοικητικής Επιτροπής και ένα (1) 

πληρωμή ενοικίου, από το σύνολο των 369 που εκδόθηκαν, υποβλήθηκαν για 

θεώρηση συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Το 2014 είκοσι (20) χρηματικά εντάλματα, εκ των οποίων πέντε (5) 

αφορούσαν μισθοδοσία, δύο (2) λογιστική υποστήριξη, έξι (6) έξοδα παράστασης 

Προέδρου-Αντιπροέδρου, δύο (2) αποζημίωση Διοικητικής Επιτροπής, ένα (1) 

δαπάνη εταιρείας μηχανογράφησης, ένα (1) προμήθεια καυσίμων, ένα (1) προμήθεια 

φαρμακευτικού υλικού, ένα (1) προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και ένα (1) 

πληρωμή ενοικίου, από το σύνολο των 386 που εκδόθηκαν, υποβλήθηκαν για 

θεώρηση συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
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Το 2015 δέκα (10) χρηματικά εντάλματα, εκ των οποίων πέντε (5) αφορούσαν 

μισθοδοσία προσωπικού, δύο (2) λογιστική υποστήριξη, ένα (1) δαπάνη εταιρείας 

μηχανογράφησης και ένα (1) καταβολή μισθώματος, από το σύνολο των 305 

υποβλήθηκαν για θεώρηση συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Θεωρήθηκαν όλα τα χρηματικά εντάλματα όλων των ετών, εκτός από τα 7, 9 και 10 

του έτους 2015, που αφορούσαν σε αποζημίωση της διοικητικής επιτροπής και για τα 

οποία η επιχείρηση έλαβε από το ελεγκτικό συνέδριο Φύλλο Ελέγχου Εντάλματος με 

αύξοντα αριθμό 15 με την ακόλουθη αιτίαση μη νομιμότητας: «Δεν επισυνάπτονται 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των αποζημιώσεων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου των ετών 2014 και 2015 και ως εκ τούτου δεν προκύπτει 

ότι ελήφθη υπ΄ όψιν η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά τις προηγούμενες 

διαχειριστικές περιόδους. Αντίθετα, η μόνη απόφαση καθορισμού αποζημιώσεων που 

επισυνάπτεται εκδόθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας το έτος 

2011», καθώς καταστρατηγήθηκαν οι διατάξεις του ν.3463/2006 άρθ. 255 παρ. 5 (βλ. 

Παράρτημα). 

 

  4.2.2.2 Κατασταλτικός έλεγχος  

Για κάθε έτος, που εξετάζεται διεξήχθη και κατασταλτικός έλεγχος των 

λογαριασμών της επιχείρησης, ο οποίος είναι έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας 

των δαπανών, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εκταμιευθεί την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο. Πρόκειται για τον ετήσιο, τακτικό και δειγματοληπτικό έλεγχο 

των αντιγράφων των απολογισμών, των σχετικών εκθέσεων και αποφάσεων των 

αρμοδίων οργάνων, καθώς και κάθε σχετικού στοιχείου (μηνιαία δελτία, τριμηνιαία 

δελτία, γραμμάτια είσπραξης κλπ), για τον οποίο αρμόδιος είναι ο ίδιος Επίτροπος, 

που είναι αρμόδιος και για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας. 

 

4.2.2.3 Προσυμβατικός έλεγχος  

Ο προσυμβατικός έλεγχος είναι ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των 

συμβάσεων των Δήμων και όλων των Νομικών Προσώπων τους, σχετικά με 

προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των Προγραμματικών 

Συμβάσεων και της υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού άνω των 200.000,00€. πριν από τη σύναψή τους. 

Διενεργείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος και για 
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τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. Κατά το 2012 ο Επίτροπος του Ε.Σ. 

Νομού Φλώρινας κλήθηκε να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας για 

την υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης για τα έτη 2012-2013, τα στοιχεία 

της οποίας κατατέθηκαν στο Ε.Σ. στις 22-3-2012. Το Ε.Σ. με την με αριθμό 4/2012 

Πράξη του, μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, έκρινε ότι δεν 

κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.  

Άλλος προσυμβατικός έλεγχος δεν διενεργήθηκε το 2012 αλλά ούτε και τα 

επόμενα έτη.  Αυτό οφείλεται στο ότι ο προϋπολογισμός των συμβάσεων σχετικά με 

προμήθειες, έργα και υπηρεσίες δεν υπερβαίνει τις 200.000,00€ και στο γεγονός ότι η 

κατάρτιση των προγραμμάτων δράσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων έγινε ετήσια οπότε 

μειώθηκε στο ήμισυ και ο προϋπολογισμός τους. 

Αναφορικά με τις συμβάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας 

με την ΕΕΤΑΑ αυτές αποστέλλονται από την ΕΕΤΑΑ για τον προσυμβατικό έλεγχο 

στο αρμόδιο όργανο. 

 

4.2.3 Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος κατά τα έτη 2011-2015 

Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος διενεργήθηκε από τους ορκωτούς λογιστές, 

που επιλέχθηκαν και διορίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στην αρχή του 

επόμενου έτους της  κάθε διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχα: 

 

          Πίνακας 3: Τακτικοί Διαχειριστικοί Έλεγχοι κατά τα έτη 2011-2015 

ΟΙΚ. 

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

2011 24/2011 Γρηγόριος Χριστόπουλος με αναπλ. 

Μαργαρίτα Βασιλειάδου 

10/2012 

2012 58/2012 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης με αναπλ. 

Παναγή Μαρινάκη 

10/2013 

2013 1/2014 Ιωσήφ Ορφανουδάκης με αναπλ. 

Αρκούλη Ιωάννη 

11/2014 

2014 13/2015 Ιωσήφ Ορφανουδάκης με αναπλ. 

Αρκούλη Ιωάννη 

10/2015 

2015 11/2016 Ιωσήφ Ορφανουδάκης με αναπλ. 

Μαργαρίτη Κων/νο 

Σε εξέλιξη 

 

Σε κανένα από τα πέντε έτη, που εξετάζονται η επιχείρηση δεν ήταν 

υποχρεωμένη να διορίσει ορκωτούς λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο, 
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διότι κανένας από τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών δεν υπερέβαινε το 

όριο του 1.500.00,00€. Ωστόσο, η επιχείρηση με απόφαση της, διόρισε ορκωτούς          

ελεγκτές για τη περαιτέρω διασφάλιση του ελέγχου διαφάνειας της. Οι έλεγχοι 

έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, 

αντίστοιχα, και όχι εντός τετραμήνου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπως 

προβλέπεται. Διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που στόχο 

έχουν τη διακρίβωση του κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με 

πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και τα 

αποτελέσματα των εργασιών της για τη χρήση 2011,2012, 2013, 2014 και 2015 

αντίστοιχα και με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 

νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις του νέου ΚΔΚ, όπως ισχύει λαμβάνοντας υπόψη 

και το γεγονός του προληπτικού ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο επί 

των δαπανώ. Οι σχετικές εκθέσεις των ελεγκτών στάλθηκαν για έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας και κοινοποιήθηκαν στην επιχείρηση και 

τον Περιφερειακό Διευθυντή.  

4.3 Έκτακτοι έλεγχοι 

Κατά το χρονικό διάστημα 2011-2015 δεν διενεργήθηκε κανένας έκτακτος 

διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές ή από Οικονομικούς Επιθεωρητές του 

Υπουργείου Οικονομικών ή από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης.  

Ωστόσο τον Ιανουάριο του 2015 η επιχείρηση έλαβε έγγραφο για διενέργεια 

ελέγχου από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Ο έλεγχος θα αφορούσε την 

ασφάλιση των εργαζομένων κατά την περίοδο από 26/5/2011 - ημερομηνία της 

συγχώνευσης - έως 31/12/2015. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε μια διαφορά 

3.866,49€ στα ποσά που είχαν καταβληθεί για τις εισφορές των εργαζομένων κατά τα 

έτη 2011-2015 και σε αυτά που έπρεπε να έχουν καταβληθεί (βλ. Παράρτημα). Η 

Κοινωφελής Επιχείρηση  υποχρεώθηκε στην καταβολή των καθυστερούμενων 

οφειλών μετά την περάτωση του ελέγχου. 

4.4 Αποτελέσματα 

Η έρευνα διενεργήθηκε στην Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου  Φλώρινας. 

Για την επαφή με το δήμο και την έγκριση των προϊσταμένων για τη διεξαγωγή της 

έρευνας κρίθηκε απαραίτητη η κατάθεση εγγράφου από τη Γραμματεία του 
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Τμήματος, που βεβαίωνε την εκπόνηση εργασίας με το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να 

δοθεί η άδεια για την παρουσία της ερευνήτριας στο χώρο της επιχείρησης έως ότου 

ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας 

απέστειλε εγκαίρως όλες τις πράξεις του συλλογικού της οργάνου στον αρμόδιο Γ. Γ. 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, ο οποίος αν και αρκέστηκε στον έλεγχο των τυπικών 

μόνο προϋποθέσεων για τη λήψη της κάθε απόφασης, ολοκλήρωνε τον έλεγχο στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες. Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι ο έλεγχος νομιμότητας, που 

ασκήθηκε από τον αρμόδιο Γ. Γ., ήταν ουσιαστικός, εμπρόθεσμος, πλήρης και 

κατέληγε σε ειδική πράξη επιβεβαιωτική ή απορριπτική καθώς το παρόν θεσμικό 

πλαίσιο, δεν αφήνει περιθώρια για σιωπηρή έγκριση των αποφάσεων που 

υποχρεωτικά ελέγχονται. Σε κάθε περίπτωση η Κοινωφελής Επιχείρηση 

συμμορφώνονταν προς τις αποφάσεις. Συνεπώς, η όλη διαδικασία τέθηκε υπό τη 

μέριμνα της εποπτεύουσας κρατικής αρχής και ο έλεγχος ήταν πραγματικός και όχι 

πλασματικός (ΙΤΑ, 2006). 

Όσον αφορά στην εφαρμογή των ελέγχων, που διενεργούνται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, στην περίπτωση του προληπτικού ελέγχου, η έρευνα κατέδειξε 

ότι δεν προέκυψαν προβλήματα, που να συνδέονται με την ελλιπή ενημέρωση των 

Επιτρόπων για το νομοθετικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α., τη χρονοβόρο διαδικασία, που 

οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού στα γραφεία των Επιτρόπων ή την άρνηση 

έγκρισης επόμενων ΧΕΠ μέχρι να περατωθεί ο έλεγχος των προηγούμενων, που 

είχαν τυχόν κώλυμα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν καθυστερήσεις στις 

πληρωμές, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην τοπική αγορά, αλλά και στην ίδια την 

επιχείρηση λόγω των βαρών που γεννά για τους Ο.Τ.Α. η μη θεώρηση των 

ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΙΤΑ, 2006). Στην περίπτωση του 

κατασταλτικού και του προσυμβατικού ελέγχου τα ευρήματα ήταν παρόμοια. 

Δεν εντοπίστηκαν επομένως προβλήματα, που παρατηρούνται στους δήμους, 

τα οποία δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικονομικής φύσης 

αρμοδιοτήτων τους, αλλά και από την πλημμελή εποπτεία επί των κανονιστικών τους 

πράξεων (ΣτΠ, 2014). 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται μια 

τάση για ενίσχυση της περιφερειακής διοίκησης με τις μορφές: της αποκέντρωσης και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολυεπίπεδη διακυβέρνηση), με το ρόλο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης να ενισχύεται σε βάρος της κεντρικής εξουσίας (ΙΤΑ, 2006). Η τάση 

αυτή στη χώρα μας «εκφράστηκε συνταγματικά και νομοθετικά με τη δημιουργία 

δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, τη συγκέντρωση δήμων και κοινοτήτων (σχέδιο 

Καποδιστρίας), τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και 

την προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας με την ανάπτυξη 

του θεσμού των δημοτικών επιχειρήσεων» (ΙΤΑ, 2006).  

Η διαχείριση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ως κατ’ εξοχήν «τοπική 

υπόθεση» και κατά την έννοια του άρθρου 102 του Συντάγματος υπάγεται στις 

αρμοδιότητες της Τ.Α. (Τριανταφυλλοπούλου, 2008). Στα πλαίσια της άσκησης των 

αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων, που είναι υπό την ευθύνη της Τ.Α. εντάσσεται και ο ν. 

4019/2011, που αφορά την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, η οποία είναι μία 

αναδυόμενη, εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας, στηριζόμενη στην Κοινωνική 

Οικονομία και στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), οι οποίες 

είναι αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού σκοπού, που διαθέτουν εκ του νόμου την 

εμπορική ιδιότητα και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού 

οφέλους, ενώ το κέρδος τους προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά 

το κοινωνικό συμφέρον (http://conference.as-prosvasis.org/home/).  

Σήμερα οι Δήμοι και οι Κοινότητες είναι, αυτοδιοικούμενοι και αυτοτελείς, 

έχουν δική τους οικονομική διοίκηση και καταρτίζουν τον δικό τους προϋπολογισμό, 

έτσι όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νέου Κ.Δ.Κ., στα άρθ. 215-222. Επιπλέον, 

έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Δημόσιας ∆ιοίκησης και των 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εξελίξεις της νέας εποχής και 

η απαίτηση για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της 

υποχρεωτικής λογοδοσίας όσων διαχειρίζονται δημόσιους πόρους. Το κράτος, ως 

αρχή εφαρμογής του Ευρωπαϊκού/Κοινοτικού δικαίου έχει την υποχρέωση να 

εξασφαλίζει τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της 

χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Η έκδοση του π.δ. 315/99, το οποίο 

προβλέπει την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους Ο.Τ.Α., 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7028/2004, η οποία προβλέπει την εφαρμογή νέου 
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τύπου προϋπολογισμού στους Ο.Τ.Α., οι τροποποιήσεις του Κ.Δ.Κ. µε τους 

ν.2880/01, 3146/03, 3202/03, 3463/2006 και το νέο Π.Δ. εξυπηρετούν αυτό το σκοπό 

καθώς τα προηγούμενα θεσμικά πλαίσια είχαν κενά τα οποία και ευνοούσαν τη 

δημιουργία στρεβλών συνθηκών για να αναπτυχθούν  φαινόμενα κακοδιοίκησης και 

διαφθοράς. 

 Η θέσπιση του Ελεγκτή Νομιμότητας και η διεύρυνση του ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στα Νομικά Πρόσωπα και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 

δημιουργεί νέα δεδομένα αναφορικά με την εποπτεία των Δήμων. O Ελεγκτής 

Νομιμότητας είναι επικεφαλής μια ανεξάρτητης αρχής (όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) και όχι ορισμένος από την κυβερνώσα παράταξη με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες αμερόληπτης κρίσης επί των αποφάσεων 

και να μειώνονται αντίστοιχα τα φαινόμενα πολιτικών παρεμβάσεων στο ελεγκτικό 

έργο. Παρατηρείται ωστόσο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στελέχωσης και 

λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. που θεσμοθετήθηκαν µε 

το άρθρο 215 του ν. 3852/2010 με αποτέλεσμα τα καθήκοντά τους ως προς τον 

έλεγχο νοµιµότητας (υποχρεωτικός, αυτεπάγγελτος ή ασκούμενος μετά από άσκηση 

ειδικής διοικητικής προσφυγής του έχοντος έννομο συμφέρον), να ασκούνται μέχρι 

και σήμερα από το Γ. Γ. Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του 

άρθρου 152 του νέου Κ∆Κ.  

 Από την άλλη πλευρά όμως, το ελληνικό κράτος αν και απέκτησε νέες, πιο 

σύνθετες και αξιόπιστες αρμοδιότητες και λειτουργίες δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα 

στο υπάρχον κοινοτικό πλαίσιο λειτουργίας, διότι λόγω της προηγούμενης 

πελατειακής συγκρότησης και διάρθρωσης του δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί από τις 

παλιές νοοτροπίες. Παραμένει κατ΄ αρχήν αθηνοκεντρικό και συγκεντρωτικό, με 

απαρχαιωμένες δομές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες 

αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη των παραπάνω  δράσεων γεγονός, που εκφράζεται 

συχνά με την έλλειψη των απαραίτητων πόρων και των υποδομών, που απαιτούνται 

για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των ενεργειών  από την τοπική αυτοδιοίκηση, 

αλλά και με ένα κομματικό σύστημα που παραμένει  πελατειακό και δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη μιας τοπικής  κοινωνικής  πολιτικής στα πλαίσια των Δήμων, γεννώντας 

στον πολίτη ένα αίσθημα προκατάληψης και δυσπιστίας απέναντι στην τοπική 

αυτοδιοίκηση (ΙΤΑ, 2006).   

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η συγκέντρωση ποσοτικών και 

ποιοτικών στοιχείων, ώστε να υποστηριχθεί η πρακτική σημασία της εφαρμογής των 
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ελέγχων των πράξεων και των δαπανών των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων 

η αναγκαιότητα των οποίων απορρέει από το γεγονός ότι διαχειρίζονται δημόσια 

κονδύλια και περιουσία..  

Η μελέτη έδειξε τη σπουδαία και μέγιστη συμβολή του Προληπτικού ελέγχου 

στη σύννομη, χρηστή και διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δίχως να 

παρακάμπτονται οι απαιτούμενες και αναγκαίες επεμβάσεις, προκειμένου να 

βελτιωθεί και να επιτελέσει στο έπακρο το ρόλο του προς όφελος και διευκόλυνση 

της λειτουργίας της Τ.Α.. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι με την πάροδο του χρόνου και την εφαρμογή των 

νέων νόμων υπάρχει ενημέρωση για τη λήψη των αποφάσεων και την εκτέλεση των 

δαπανών και των αιρετών αλλά και του προσωπικού των επιχειρήσεων. Δεν 

υπάρχουν καθυστερήσεις στους ελέγχους με αποτέλεσμα να ευνοείται η λειτουργία 

των κοινωφελών επιχειρήσεων και γενικότερα των Ο.Τ.Α., σημαντικό για την τοπική 

κοινωνία. Επιπλέον, οι τακτικοί έλεγχοι οδηγούν σε διαφάνεια της λήψης αποφάσεων 

και σε ορθολογικότερη λειτουργία του όλου συστήματος. Χωρίς την ύπαρξη 

αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος ελέγχου ολόκληρη η ύπαρξη του οργανισμού 

και των δομών του τελεί υπό αίρεση. 

Προγενέστερες μελέτες οδηγούν ως επι το πλείστον σε κοινά συμπεράσματα. 

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών (Μπεσίλα-Βήκα, 1998; Μαλλιαρίτη & 

Χαλαζωνίτου, 2006; Χάψα, 2010; Φαρδέλας, 2015) αποφαίνονται ότι με την 

εφαρμογή των νέων θεσμικών πλαισίων έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στο σύστημα 

ελέγχων των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω αυτού έχουν 

καλύτερη αντιμετώπιση από την τοπική κοινωνία καθώς δραστηριοποιούνται σε 

τομείς ζωτικούς για αυτήν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φύσεως σε κάθε 

πληθυσμιακή ομάδα. Στον αντίποδα, η Λαζαρίδου (2011) κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν προβληματικό τομέα των Ο.Τ.Α. και το 

υπάρχον σύστημα ελέγχου πρέπει να επαναξιολογηθεί.  

Όλα τα ανωτέρω συμπεράσματα, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη με βάση τους 

υπάρχοντες περιορισμούς της έρευνας. Αρχικά πρώτος περιορισμός ήταν το μικρό 

χρονικό διάστημα του ενός εξαμήνου για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

Επιπλέον παράγοντας, ο οποίος δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα 

αποτελεί το γεγονός της διεξαγωγής της έρευνας σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση ενός 

ακριτικού δήμου, σε έναν απομακρυσμένο από τα κέντρα λήψης αποφάσεων νομό 

της χώρας και δεδομένου ότι το δείγμα δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κοινωφελών 
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επιχειρήσεων των δήμων, εύλογα συμπεραίνεται πως δεν μπορεί να οδηγήσει με 

ασφάλεια σε γενικεύσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σημαντικές 

ενδείξεις [διότι η συγκεκριμένη Επιχείρηση αποτελεί ένα πρότυπο υπόδειγμα με 

κοινά χαρακτηριστικά όλων των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α.] και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς και ως 

βάση για μελλοντικές έρευνες σε κοινωφελείς επιχειρήσεις μεγαλύτερων δήμων ή 

στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Ο.Τ.Α.. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει 

επανάληψη της ίδιας έρευνας μετά από πέντε έτη στην ίδια Κοινωφελή Επιχείρηση 

ώστε να υπάρξει μια μόνιμη βάση δεδομένων (data base) με στοιχεία ελέγχων-

αποτελεσμάτων, τα οποία θα μπορούν να συγκριθούν διαχρονικά από τις 

μεταγενέστερες διοικήσεις (συγκριτική μελέτη). 

Προτείνεται επίσης η κάλυψη των κενών θέσεων των επιχειρήσεων (καθώς 

διαπιστώνεται υποστελέχωση αυτών) με εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις 

ελεγκτικής καθώς και γραφείο ελέγχου αυτόνομης δομής στις υπάρχουσες 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη πολλαπλής λειτουργίας διαφόρων ελεγκτικών 

μηχανισμών και όχι ενός ενιαίου καθιστά προφανές ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 

για αλληλοεπικάλυψη αυτών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται 

αβεβαιότητα και αμφισβήτηση των διαπιστώσεων προκαλώντας την δυσλειτουργία 

στο διοικητικό έργο των Ο.Τ.Α. χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι η υπάρχουσα 

ταυτόχρονη λειτουργία αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών δεν μπορεί να παράγει 

έγκυρες μετρήσεις και δεν βελτιώνει τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος. 

Περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας θα προκύψει μέσω της σύμπτυξης  των 

ελεγκτικών μηχανισμών σε έναν ενιαίο φορέα έλεγχου των Ο.Τ.Α.  Θα μπορούσε να 

θεσπιστεί δηλαδή ένας μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός σε κάθε φορέα της Τ.Α. για 

την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη εποπτεία της λειτουργίας των δήμων 

και νομικών τους προσώπων (πάγια θέση της ΚΕΔΕ) με βάση best practices 

επιτυχημένα δηλαδή ευρωπαϊκά πρότυπα όπως λ.χ. το πρότυπο των κομητειών της 

Μεγάλης Βρετανίας όπου ένας κεντρικός φορέας είναι αρμόδιος για τις 

αποκλειστικές ελεγκτικές, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές αρμοδιότητες για το 

σύνολο των Ο.Τ.Α.. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 

     ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΟΣΟ 

0. Τακτικά έσοδα €        3.500,00 

1. Έκτακτα έσοδα €    694.033,00 

      3.   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  €    130.157,00 

4. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων 

€    234.321,00 

5. Χρηματικό υπόλοιπο €      71.050,00 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: € 1.133.061,00 

6. Έξοδα χρήσης €    663.828,00  

7. Επενδύσεις €        5.500,00  

8. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις €    448.733,00  

9. Αποθεματικό €      15.000,00  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  € 1.133.061,00  

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 

     ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΟΣΟ 

2. Τακτικά έσοδα €        3.500,00 

3. Έκτακτα έσοδα €    694.033,00 

      3.   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  €    130.157,00 

10. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων 

€    234.321,00 

11. Χρηματικό υπόλοιπο €      71.050,00 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: € 1.133.061,00 

12. Έξοδα χρήσης €    663.828,00  

13. Επενδύσεις €        5.500,00  

14. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις €    448.733,00  

15. Αποθεματικό €      15.000,00  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  € 1.133.061,00  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

     ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΟΣΟ 

4. Τακτικά έσοδα €        3.500,00 

5. Έκτακτα έσοδα €    694.033,00 

      3.   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  €    130.157,00 

16. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων 

€    234.321,00 

17. Χρηματικό υπόλοιπο €      71.050,00 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: € 1.133.061,00 

18. Έξοδα χρήσης €    663.828,00  

19. Επενδύσεις €        5.500,00  

20. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις €    448.733,00  

21. Αποθεματικό €      15.000,00  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  € 1.133.061,00  

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 

     ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΟΣΟ 

6. Τακτικά έσοδα €        3.500,00 

7. Έκτακτα έσοδα €    694.033,00 

      3.   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  €    130.157,00 

22. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων 

€    234.321,00 

23. Χρηματικό υπόλοιπο €      71.050,00 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: € 1.133.061,00 

24. Έξοδα χρήσης €    663.828,00  

25. Επενδύσεις €        5.500,00  

26. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις €    448.733,00  

27. Αποθεματικό €      15.000,00  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  € 1.133.061,00  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 

     ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΟΣΟ 

8. Τακτικά έσοδα €        3.500,00 

9. Έκτακτα έσοδα €    643.017,00 

      3.   Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  €    118.100,00 

28. Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων και επιστροφές 

χρημάτων 

€    258.521,00 

29. Χρηματικό υπόλοιπο €      45.000,00 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: € 1.068.138,00 

30. Έξοδα χρήσης €    645.778,00  

31. Επενδύσεις €        5.500,00  

32. Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις €    399.655,00  

33. Αποθεματικό €      17.205,00  

                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:  € 1.068.138,00  
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