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Περίληψη  

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα οργανώνεται σε δύο βαθμούς, στους 

Οργανισμούς α’ βαθμού (δήμοι) και στους Οργανισμούς β’ βαθμού (Περιφέρειες). Η 

δοµή αυτής της οργάνωσης, όπως διαμορφώθηκε από το πρόγραμμα «Καλλικράτης», 

έχει στόχο να καταστήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο αποδοτική, αποτελεσματική, 

υπεύθυνη και διαφανή τόσο ως προς την λειτουργία της όσο και ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενοι, οικονομικά 

αυτοτελείς, έχουν δική τους οικονομική διοίκηση και καταρτίζουν τον προϋπολογισμό 

τους. Οι αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, 

καθώς και την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων όπως και των 

πολιτιστικών, πνευματικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών και επίσης των μορφωτικών 

ενδιαφερόντων των κατοίκων τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό 

αφενός να παρουσιάσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική διαχείριση των 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, αφετέρου να περιγράψει τα είδη του ελέγχου που ασκεί το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στις δαπάνες αυτές. Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας 

διενεργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση καθώς και ανάλυση μελέτης περίπτωσης. 

Συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού των δήμων 

και περιγράφεται η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών από την ανάληψη 

υποχρέωσης της δαπάνης μέχρι και την πληρωμή της. Ακολούθως, παρουσιάζονται 

κατά σειρά ο προληπτικός, ο προσυμβατικός και ο κατασταλτικός έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δαπανών, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση της 

σύννομης και χρηστής οικονομικής διοίκησης των δήμων. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ασκούμενοι έλεγχοι συμβάλλουν αποφασιστικά στην ορθή οικονομική λειτουργία 

των δήμων, παρουσιάζουν όμως εγγενείς αδυναμίες και για αυτό κρίνεται αναγκαίο να 

προσαρμοστούν στα δεδομένα και τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Λέξεις-κλειδιά: Δήμος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Προϋπολογισμός, Δαπάνες, Έλεγχος 
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Abstract  

 

Local government in Greece is organized in two levels, the municipalities and the 

regions. The structure of this organization, as formulated by the "Kallikratis" program, 

aims to make local government more efficient, effective, responsible and transparent not 

only in its function but also to the services provided to citizens. The municipalities are 

self-managed, financially independent, have their own financial management and draw 

up their budgets. Their responsibilities include the management of local affairs, and the 

promotion of social and economic interests as well as the cultural, spiritual, sports, 

environmental and cultural interests of their inhabitants. This thesis aims firstly to 

present the institutional framework governing the financial management of 

municipalities, and second to describe the types of audit exercised by the Greek Court 

of Audit in these expenditures. In order to achieve this purpose, literature review and 

case study analysis were performed. Specifically, the object and scope of the municipal 

budget are analyzed and the procedure of making expenditures, from the commitment of 

the expenditure up to the payment, is described. As follows, the a priori, the pre-

contractual and the a posteriori audits of the municipal expenditures are presented, 

which aim in ensuring the proper and sound financial management of municipalities. 

The results showed that current audits are decisive to ensure economic operations of 

municipalities but have inherent risks and for this it is necessary to adjust to challenges 

of the modern economic environment. 

 

Keywords: Municipality, Court of Audit, Budget, Expenditure, Audit 
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Εισαγωγή  

Οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α’ βαθμού)  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί θεμελιώδη θεσμό για την ποιότητα της Δημοκρατίας, 

ο οποίος συμπορεύθηκε μαζί της, σχεδόν από τη σύσταση του πρώτου ανεξάρτητου 

Ελληνικού κράτους και πιο συγκεκριμένα από την ισχύ του β.δ. της 27.12.1833 «Περί 

συστάσεως των δήμων», έως και τις μέρες μας. Με το Ν. 1065/1080 (ΦΕΚ 168 Α’), ο 

οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, τις τρεις 

κωδικοποιήσεις του που ακολούθησαν (π.δ. 75/1985 (ΦΕΚ 27
 
Α’), 323/1989 (ΦΕΚ 146 

Α), και 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), καθώς και μια πληθώρα νομοθετημάτων, τα οποία 

είχαν άλλοτε συστηματικό και άλλοτε αποσπασματικό χαρακτήρα διαμορφώθηκε 

σταδιακά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των 

σημερινών δήμων. Επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν ο τελευταίος 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές τομές στην 

οργάνωση και τη λειτουργία τους και ισχύει μέχρι και σήμερα (Αιτιολογική Έκθεση 

του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»-Παράρτημα). 

Σταθμός σε όλη αυτή την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπήρξε του Σύνταγμα του 

1975, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κυρώθηκε από τη χώρα 

μας με το Ν. 1850/1989 και η μετέπειτα Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001. 

Ορόσημο για την ενδυνάμωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί το 

άρθρο 102 του Συντάγματος (Παράρτημα) το οποίο αναγνωρίζει μεταξύ άλλων το 

τεκμήριο της αρμοδιότητας τους στις τοπικές υποθέσεις τους, τη διοικητική τους 

αυτοτέλεια καθώς και την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας με την 

πρόσθετη πρόβλεψη, ότι δε μεταβιβάζεται στους Ο.Τ.Α. καμία κρατική αρμοδιότητα 

χωρίς την ταυτόχρονη μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων. 

Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) δόμησε την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 

με λιγότερους και ισχυρότερους δήμους σε όλη την Ελλάδα. Οι δήμοι και οι κοινότητες 

από 1034 (Ν. 2539/1997-Καποδίστριας) περιορίσθηκαν σε 325. Σκοπός ήταν οι νέοι 

δήμοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, αξιοποιώντας την 

τεχνολογία και τις νέες μεθόδους. Η συγκρότηση των δήμων σε πληθυσμιακά και 

γεωγραφικά μεγαλύτερες μονάδες, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου 

διοικητικού συστήματος με κύριους στόχους αφενός οι δήμοι να αποτελέσουν ισχυρές 



2 

 

μονάδες τοπικής ανάπτυξης και αφετέρου να εξελίσσονται σε αποτελεσματικούς 

διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητα 

τους. 

Η θεσμική και ουσιαστική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδήγησε στην 

απονομή περισσότερων αρμοδιοτήτων σε αυτήν, καθώς και την ανάλογη μεταφορά 

πόρων προς αυτήν, προσθέτοντας οικονομικές λειτουργίες και αυξάνοντας το ύψος των 

δαπανών. Ωστόσο, η οικονομική λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πρέπει να διέπεται από κανόνες νομιμότητας, διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και 

προστασίας του συμφέροντος της. Υπό αυτό το πρίσμα είναι μονόδρομος η ύπαρξη 

ενός συστήματος ελέγχου των Ο.Τ.Α. Ο δημοσιονομικός έλεγχος είναι αυτός που 

διασφαλίζει τη σύννομη και χρηστή οικονομική διαχείριση. Η ανάθεση του ελέγχου στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο -Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας-παρέχει 

εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα μια υγιούς δημοκρατίας καθώς και βασική αρχή κάθε 

ευνομούμενης Πολιτείας είναι ο έλεγχος αυτών που διαχειρίζονται τα δημόσια 

οικονομικά της χώρας. Ο έλεγχος των δαπανών και των λογαριασμών έχει 

«αποτρεπτικό» και ταυτόχρονα «παιδαγωγικό» χαρακτήρα και αποτελεί εμπόδιο στην 

κατάχρηση εξουσίας, η οποία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη έχει τη δύναμη να 

διαφθείρει τους ανθρώπους. 

Ο θεσμός όμως του δημοσιονομικού ελέγχου καθώς και η εμπέδωση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν είναι αφηγήματα και δημιουργήματα της σύγχρονης 

εποχής αλλά πηγάζουν από την αρχαία ελληνική σκέψη και πιο ειδικά στην Αθηναϊκή 

Δημοκρατία. Κατά τον Πλάτωνα «δεν πρέπει να έχουμε κανένα κριτή ή ανώτατο 

λειτουργό ο οποίος να κρίνει ή να κυβερνά χωρίς να αποδίδει λογαριασμό, είναι δε 

αναγκαίο για να κριθούν οι λογαριασμοί να οριστούν ανώτατοι ειδικοί λειτουργοί, οι 

οποίοι να είναι προικισμένοι με όλα τα είδη αρετών και τότε η πόλη θα ανθίσει και θα 

κάνει πρόοδους» (Πλάτωνος Νόμοι, 945 β’). Επίσης ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» 

του επισημαίνει, ότι «και προς αποφυγήν της καταχρήσεως των δημοσίων, να 

παραδίδωνται ταύτα παρόντων πάντων των πολιτών και να κατατίθενται αντίγραφα των 
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πρωτοκκόλων της παραδόσεως εις τα αρχεία των φατριών και τον λόχων και των 

φυλών». 

Οι δέκα Άρχοντες (λογιστές) ασκούσαν, στην αρχαία Αθήνα, τον οικονομικό έλεγχο. 

Έτσι όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των κοινών και στη διοίκηση του κράτους, 

έπρεπε να παρουσιάσουν λεπτομερείς λογαριασμούς για τα έσοδα και τις δαπάνες που 

είχαν πραγματοποιήσει, πριν παραδώσουν την εξουσία. Αρμοδιότητα των δέκα 

λογιστών ήταν, να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που αφορούσαν την κρινόμενη 

διαχείριση και μετά από ενδελεχή έλεγχο είτε να τους εκκαθαρίσουν είτε να τους 

παραπέμψουν με εισήγηση τους στο λαϊκό δικαστήριο. Οι δέκα Λογιστές της διοίκησης 

της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ουσιαστικά θεωρούνται πρόδρομος των σύγχρονων 

Ανώτατων Ελεγκτικών Αρχών. 

Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η σύσταση και διαμόρφωση ειδικού Σώματος για τον 

έλεγχο της δημόσιας διαχείρισης αποτέλεσε προτεραιότητα για το νεοϊδρυθέν ελληνικό 

κράτος. Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελ.Συν.) ιδρύθηκε με το διάταγμα της 27
ης

 

Σεπτεμβρίου/ 9
ης

 Οκτωβρίου 1833 «Περί συστάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου», κατά 

το πρότυπο της γαλλικής Cour des Comptes, θεσμού που είχε συσταθεί από τον 

Ναπολέοντα το έτος 1807. Το Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργεί συνεχώς από το 1833 και 

αποτελεί τόσο το μακροβιότερο θεσμό όσο και το παλαιότερο ανώτατο δικαστήριο 

στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η αδιάλειπτη παρουσία του σώματος 

αποδεικνύει τη σπουδαία αποστολή του, η οποία δεν είναι άλλη από τον έλεγχο της 

νομιμότητας και κανονικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, ελέγχει τη 

δημοσιολογιστική δράση των διοικητικών οργάνων και προσώπων που διαχειρίζονται 

δημόσιο χρήμα και επιβάλει κυρώσεις σε αυτούς που η δημοσιολογιστική συμπεριφορά 

τους κρίνεται μη νόμιμη (Γ. Μαραγκού, 2016 σελ. 9). 

Στην «ελεγκτική» αρμοδιότητα του, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1α του Συντάγματος 

(Παράρτημα), υπάγονται α) ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του Κράτους, των 

Ο.Τ.Α., ή άλλων νομικών προσώπων, εφόσον αυτά υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου 

στο καθεστώς αυτού του ελέγχου, β) ο κατασταλτικός έλεγχος όλων των λογαριασμών 

ή απολογισμών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και όλων των Υποτομέων 

της Γενικής Κυβέρνησης όπως και κάθε φορέα που έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο 

χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ελέγχονται δηλαδή 
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οι «Λογαριασμοί των Δημοσίων Υπολόγων» και των «Απολογισμοί των Ο.Τ.Α.» 

καθώς και των Νομικών Προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο 

καθεστώς ελέγχου του Ελληνικού Δημοσίου, γ) ο έλεγχος νομιμότητας στις διαδικασίες 

ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών μεγάλης οικονομικής 

αξίας, στην οποία αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο Νομικό Πρόσωπο που 

εξομοιώνεται με το Δημόσιο, δ) ο έλεγχος του «Γενικού Απολογισμού και Ισολογισμού 

του Κράτους» συνοδευόμενος με υποβολή σχετικής «έκθεσης» προς τη Βουλή, 

συμπεριλαμβανομένης και της «Διαδήλωσης» σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 7 του 

Συντάγματος (άρθ. 31 Ν. 4270/2014). 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της οικονομικής λειτουργίας των 

πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α’ βαθμού) και 

ειδικότερα το σκέλος των δαπανών τους, υπό το πρίσμα του πλήρους ελέγχου-

προληπτικού και κατασταλτικού-των δαπανών, καθώς και του προληπτικού ελέγχου 

νομιμότητας των συμβάσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων 

(προσυμβατικός έλεγχος) από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εργασία επικεντρώνεται στους εξής στόχους: 

 Αναλυτική περιγραφή της μορφής του προϋπολογισμού των δήμων, ως βασικό 

στοιχείο της οικονομικής τους λειτουργίας. 

 Αποτύπωση και ανάλυση των διαδικασιών μέσω των οποίων πραγματοποιούνται 

οι δαπάνες στους δήμους. 

 Παρουσίαση των ελέγχων που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δαπάνες των 

δήμων, προκειμένου να εδραιωθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση οι αρχές της 

χρηστής διοίκησης, καθώς και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας στην 

οικονομική τους λειτουργία. 

Συνολικά με την εργασία αυτή αποτυπώνεται για πρώτη φορά ο τρόπος με τον οποίο το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ο μοναδικός εξωτερικός ελεγκτής του δημοσίου, ελέγχει το 

σύνολο των δαπανών των δήμων και των νομικών τους προσώπων. 
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Οργάνωση και διάρθρωση της εργασίας 

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική περιγραφή τόσο της έννοιας και του 

περιεχομένου του προϋπολογισμού των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. α’ βαθμού), όσο και των αρχών και των υπόλοιπων βασικών 

χαρακτηριστικών του. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσέγγιση στις δαπάνες των δήμων, από την 

«γέννηση» της δαπάνης μέχρι την πληρωμή της, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στα κεφάλαια τρία ως πέντε γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και ανάδειξης των μορφών 

του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των δήμων, και συγκεκριμένα του 

προληπτικού ελέγχου των δαπανών, του προληπτικού έλεγχου νομιμότητας των 

συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενοι είναι οι δήμοι 

και τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα (προσυμβατικός έλεγχος), καθώς και του 

κατασταλτικού έλεγχου στους απολογισμούς των δήμων. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για την προσπάθεια υιοθέτησης από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο μιας νέας μορφής ελέγχου, βασισμένης στα διεθνή πρότυπα. 

Τέλος, το κεφάλαιο επτά επικεντρώνεται στα συμπεράσματα και στις προτάσεις για τη 

χρησιμότητα, την αποτελεσματικότητα και το μέλλον τόσο των υφιστάμενων μορφών 

ελέγχου-προληπτικού, προσυμβατικού και κατασταλτικού-στις δαπάνες των δήμων, 

όσο και της νέας μορφής ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο προϋπολογισμός των Ο.Τ.Α. 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου 

προγραμματισμού και ελέγχου όχι μόνο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και στο 

δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα στους δήμους όπου μέσα από συγκεκριμένους και 

περιορισμένους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πόρους πρέπει να ασκηθούν όλες οι 

θεσμοθετημένες και μη αρμοδιότητες τους. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι δήμοι 

προχωρούσαν σε σύνταξη πλασματικών προϋπολογισμών, οδήγησε την ηγεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών στη σύσταση του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής 

αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.». με σκοπό την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α ρεαλιστικών και 

ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και απολογισμών καθώς και την παρακολούθηση σε 

μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τόσο των δήμων όσο και των 

νομικών τους πρόσωπων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Αυτό αποδεικνύει τη 

σημαντικότητα της κατάρτισης αλλά και της εκτέλεσης ενός ρεαλιστικού 

προϋπολογισμού, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, από το σύνολο των 

δήμων της ελληνικής επικράτειας. 

1.1. Έννοια και περιεχόμενο του προϋπολογισμού 

Σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.3463/06 και το Βασιλικό Διάταγμα (β.δ.) 17-5/15-6-

59, προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη του δημοτικού συμβουλίου με την οποία 

προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του δήμου για κάθε 

οικονομικό έτος, τα οποία κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασμούς κατά κεφάλαια και 

άρθρα. 

Ο προϋπολογισμός των δήμων περιέχει εξουσιοδότηση για την είσπραξη των εσόδων 

που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, και νομιμοποιεί την εκτέλεση των δαπανών 

μέσω των εγγεγραμμένων πιστώσεων. Έσοδα του προϋπολογισμού θεωρούνται: α) τα 

ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους του προϋπολογισμού, 

ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο ανάγονται και β) τα ποσά που η βεβαίωση τους 

είχε ήδη συντελεστεί στα προηγούμενα οικονομικά έτη και δεν έχουν εισπραχθεί. 

Τα βεβαιωμένα, κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους, έσοδα που δεν 

εισπράχθηκαν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρονται και προβλέπονται 

εκ νέου στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, στα κεφάλαια με τον τίτλο 
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«Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά 

έσοδα» (ΚΑ 321) και «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 

οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα» (ΚΑ 322), ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν (άρθρο 1 παρ. 4 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Τα έσοδα που προέρχονται από προηγούμενα οικονομικά έτη, εφόσον βεβαιώνονται 

και εισπράττονται για πρώτη φορά μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο 

ανήκουν, καταχωρούνται σε ειδικές υποκατηγορίες του προϋπολογισμού με τους 

τίτλους «Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 

εισπράττονται για πρώτη φορά» (ΚΑ 211) και «Έκτακτα έσοδα παρελθόντων 

οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά» (ΚΑ 221). 

Έξοδα του προϋπολογισμού θεωρούνται οι υποχρεώσεις του δήμου προς τρίτους, τόσο 

από συμβάσεις όσο και από οφειλές, οι οποίες καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους του προϋπολογισμού (άρθρο 1 παρ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959). Τα 

πραγματοποιηθέντα έξοδα του δήμου, τα οποία δεν πληρώθηκαν μέχρι τη λήξη του 

οικονομικού έτους, προβλέπονται εκ νέου στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε 

ειδικό κεφάλαιο, με τον κωδικό αριθμό (ΚΑ) 8. Στο ανωτέρω κεφάλαιο εγγράφονται 

χωριστά οι αναγκαίες πιστώσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑ 811), για επενδυτικές 

δαπάνες (ΚΑ 812) και έκτακτα έξοδα, ΚΑ 813 (άρθρο 1 παρ. 6 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Ως «έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών» χαρακτηρίζονται τα έξοδα, για τα οποία 

εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

κ.λ.π.) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Έξοδα που δεν είχαν τιμολογηθεί μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, δεν αποτελούν «υποχρεώσεις 

παρελθόντων οικονομικών ετών» αλλά καταχωρούνται στους οικείους κωδικούς 

αριθμούς του τρέχοντος έτους. (Εγκύκλιοι Υπ. Οικον. 2/97612/0026/2014 και 

2/96117/0026/2011). 

1.2. Αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό 

Οι προϋπολογισμοί των δήμων και όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης 

διέπονται από τις ίδιες κοινές αρχές, οι οποίες αποτελούν και θεμέλιο για τη διαφάνεια, 

τη λογοδοσία και τη χρηστή διαχείριση. 
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 Αρχή της ετήσιας διάρκειας, κατά την οποία οι δημοσιονομικές πράξεις του 

προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1
η
 

Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η 

ανωτέρω αρχή δεν εμποδίζει την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων, οι οποίες 

συνεχίζονται στο επόμενο έτος ( άρθρο 49 Ν. 4270/14). 

 Αρχή της ενότητας και καθολικότητας. Όλα τα έσοδα και έξοδα εγγράφονται 

σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό, χωρίς τη δυνατότητα του συμψηφισμού μεταξύ 

τους. Επίσης, κανένα έσοδο και καμία δαπάνη (έξοδο) δε μπορεί να 

πραγματοποιηθεί εφόσον δεν αντιστοιχεί σε κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, καμία δαπάνη δε μπορεί να αναληφθεί και να ενταλθεί σε βάρος του 

προϋπολογισμού, εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εγγεγραμμένες πιστώσεις. 

 Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των 

πιστώσεων. Σύμφωνα με την ειδίκευση του προϋπολογισμού, τα έσοδα και τα 

έξοδα καθορίζονται με συγκεκριμένη αναλυτική, ανά κωδικό, κατάταξη. Η 

ανωτέρω κατάταξη αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και 

επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, 

της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και τα έξοδα εξειδικεύονται σε 

κωδικούς αριθμούς και κατατάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με 

σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο, αλλά και τη μη υπέρβαση των 

πιστώσεων. Επίσης, απαγορεύεται ρητά η χρήση της πίστωσης για σκοπό 

διαφορετικό από αυτό που έχει προϋπολογιστεί (άρθρο 51 Ν. 4270/2014). 

 Αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού. Τα έσοδα και οι 

δαπάνες πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις τάσεις του παρελθόντος, τις 

πραγματικές τιμές της αγοράς, τις προβλεπόμενες οικονομικές εξελίξεις κλπ. 

Σκοπός είναι η αποφυγή πρακτικών υπερεκτίμησης των εσόδων και υποεκτίμησης 

των δαπανών, προκειμένου να εξωραϊστεί η εικόνα του προϋπολογισμού (άρθρο 

33 Ν. 4270/2014). 

 Αρχή της ισοσκέλισης. Ο προϋπολογισμός των δήμων οφείλει να είναι 

ισοσκελισμένος ως προς τα έξοδα και τις δαπάνες, να μην προβλέπει δηλαδή 

πλεονάσματα ή ελλείμματα (άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Το σύνολο των δαπανών 
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πλην των χρεολυσίων, δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων 

πλην των δανείων. 

 Αρχή της δημοσιότητας. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται σε όλα τα στάδια 

υλοποίησης του προϋπολογισμού. Αυτό αφορά τόσο την κατάρτιση και την 

εκτέλεση του, όσο και τους πραγματοποιούμενους ελέγχους και τον απολογισμό 

Συγκεκριμένα, οι δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.ΠΔ.Δ.) 

αυτών έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια» στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, τα 

οποία αφορούν τόσο το σκέλος των προϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων και 

εισπραχθέντων εσόδων, ανά κωδικό αριθμό όσο και το σκέλος των 

προϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εξόδων, ανά κωδικό 

αριθμό. 

1.3. Ο τύπος του προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα έσοδα 

και το δεύτερο μέρος της δαπάνες συμπεριλαμβανομένου και του Αποθεματικού (0-5, 

έσοδα και 6-9, δαπάνες). Τα δύο μέρη του προϋπολογισμού πρέπει να είναι 

ισοσκελισμένα. Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τόσο οι ομάδες των εσόδων όσο 

και των δαπανών του προϋπολογισμού. 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ  

 

0 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

                            2  
 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΔΑΠΑΝΕΣ 

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.), ΛΟΠΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Πίνακας 1. Διάκριση των εσόδων και των δαπανών 

 

Στο πρώτο μέρος (έσοδα), προβλέπεται η σύνταξη δύο ανακεφαλαιωτικών πινάκων για 

τα έσοδα. Ο πρώτος πίνακας ταξινομεί τα έσοδα με κριτήριο την πηγή προέλευσης 

τους, ενώ ο δεύτερος με κριτήριο τον προορισμό τους. Στο δεύτερο πίνακα δηλαδή, 

περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για 

επενδύσεις ή αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς, ακόμη και εάν δεν 

υπάρχει νομοθετική δέσμευση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο ο νόμιμος 

προορισμός των εσόδων όσο και η ορθή απεικόνιση των επενδυτικών δυνατοτήτων του 

προϋπολογισμού. Στο δεύτερο μέρος (δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες 

ανακεφαλαίωσης. Στον πρώτο πίνακα οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος, ενώ στο 

δεύτερο πίνακα κατατάσσονται ανά υπηρεσία. 

Κάθε ομάδα εσόδων διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση παραπλεύρως του 

χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από το 0-9. Κάθε 

κατηγορία εσόδων αναλύεται σε υποκατηγορίες με την περαιτέρω παράθεση ενός 

αριθμού από 0-9. Έτσι η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο 

αριθμό, η κατηγορία των εσόδων με ένα διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο 

αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Ακριβώς η ίδια μεθοδολογία 

ισχύει και για τις δαπάνες. Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει και η υποδιαίρεση των 

ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες, και είδος εξόδου. 

Οι δαπάνες των δήμων, όπως προαναφέρθηκε, παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο 

και ανά υπηρεσία. Για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί τόσο των λειτουργικών 

δαπανών (ομάδα 6) όσο και των επενδύσεων (ομάδα 7) εγγράφονται και 
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επαναλαμβάνονται σε κάθε μια από τις υπηρεσίες του προϋπολογισμού, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο αριθμό και είναι οι εξής: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

   Πίνακας 2. Υπηρεσίες δήμου ανά κωδικό 

1.4. Κατάρτιση & έλεγχος 

Η εκτελεστική επιτροπή του δήμου συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των 

υπηρεσιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη 

της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Στη συνέχεια συντάσσει το 

προσχέδιο του προϋπολογισμού και το υποβάλλει στην οικονομική επιτροπή, με 

καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που το προσχέδιο 

του προϋπολογισμού δεν καταρτισθεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική 

επιτροπή, καταρτίζεται απ’ ευθείας από αυτή (άρθρο 77 παρ. 4 Ν. 4172/13). 

Η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ελέγχοντας 

ειδικότερα: 

 εάν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, 
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 αν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται 

υποχρεωτικά από το νόμο και 

 εάν τηρήθηκαν οι οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού. 

Η οικονομική επιτροπή, εφόσον απαιτείται, προβαίνει στις απαραίτητες προσαρμογές 

και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού, το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 

ενώ συγχρόνως μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου 

το Παρατηρητήριο να διατυπώσει τη γνώμη του επ’ αυτού (Εγκ. Υπ. Εσωτερικών 

33667/23-8-2013). 

Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες 

εποπτεύουσες αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, 

προσδιορίζονται οι δήμοι οι οποίοι: 

 έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικό σχέδιο προϋπολογισμού, 

 δεν έχουν τηρήσει τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού, 

 δεν έχουν ενσωματώσει εμπρόθεσμα το σχέδιο του προϋπολογισμού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή 

πρέπει να εγγράψει σε επί μέρους κωδικούς αριθμούς, έτσι ώστε αυτός να 

καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες στους 

δήμους για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού (άρθρο 

77 παρ. 5 Ν 4172/13). 

Το σχέδιο του προϋπολογισμού υποβάλλεται προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο το 

αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη γνώμη του 

Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και από την αιτιολογική 

έκθεση της οικονομικής επιτροπής, στην οποία παρουσιάζονται και οι τυχόν 

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. 

 Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού καταρτισθεί κατά παράβαση των 

ανωτέρω ρυθμίσεων ή δεν καταρτισθεί καθόλου ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
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δημοτικό συμβούλιο, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και ψηφίζεται από αυτό μέχρι τη 

15η Νοεμβρίου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, εάν υπάρχει, αφού 

ληφθούν υπ’ όψη η γνώμη του Παρατηρητηρίου και οι οδηγίες του Υπουργείου 

Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ. 5 Ν 4172/13). Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 

τίθενται υπ’ όψη του δημοτικού συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες, οι 

οποίοι παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία (άρθρο 77 παρ. 6 Ν 4172/13). 

Το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο 

δράσης (ΟΠΔ) σε ειδική, για το σκοπό αυτό, συνεδρίαση έως τη 15η Νοεμβρίου και 

υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην 

εποπτεύουσα αρχή. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης είναι η σύνοψη του ετήσιου 

προϋπολογισμού του δήμου και των νομικών προσώπων αυτού, που ανήκουν στους 

φορείς της γενικής κυβέρνησης, στο οποίο αποτυπώνονται επίσης τα οικονομικά 

αποτελέσματα και οι απλήρωτες υποχρεώσεις. Ο έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο προϋπολογισμός σε έντυπη μορφή που υποβάλλεται για 

έλεγχο, συνοδεύεται από την αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και από τις 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου 

προς τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κάθε χρόνο για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος 

μεριμνά για την ενσωμάτωση του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών (άρθρο 77 παρ. 6 Ν 4172/13). 

Στο Υπουργείο Εσωτερικών τηρείται βάση δεδομένων με την ονομασία «Οικονομικά 

στοιχεία δήμων», τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων και 

τη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε τοπικό, εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από 

τα στοιχεία αυτά μπορούν, για κάθε δήμο, να εξαχθούν αριθμοδείκτες, οι οποίοι 

υπολογίζονται σε επίπεδο τριψήφιου κωδικού αριθμού εσόδων-εξόδων ανά υπηρεσία, 

αφορούν τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι 

(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 74712/2010, ΦΕΚ 2043 Β/ 30-12-2010): 

 Αριθμοδείκτες δομής εσόδων/εξόδων: ποσοστιαία συμμετοχή κάθε κατηγορίας 

και υποκατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα/έξοδα. 

 Αριθμοδείκτες εσόδων/εξόδων ανά κάτοικο με βάση την απογραφή πληθυσμού 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ): α) συνολικά έσοδα/έξοδα ανά 
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κάτοικο, β) ίδια έσοδα ανά κάτοικο, γ) ανταποδοτικά έσοδα ανά κάτοικο, δ) 

φόροι και τέλη ανά κάτοικο, ε) έξοδα χρήσης ανά κάτοικο, στ) επενδύσεις ανά 

κάτοικο. 

 Αριθμοδείκτες οικονομικής επίδοσης: α) προϋπολογισθέντα έσοδα/βεβαιωθέντα 

εν ευρεία έννοια έσοδα, β) προϋπολογισθέντα έσοδα/ταμειακώς βεβαιωθέντα 

έσοδα, γ) προϋπολογισθέντα έξοδα/πληρωθέντα έξοδα, δ) βεβαιωθέντα 

έσοδα/εισπραχθέντα έσοδα, ε) προϋπολογισθέντα έσοδα/ αναμορφώσεις, στ) 

ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές/ληξιπρόθεσμες οφειλές, ζ) ληξιπρόθεσμες 

οφειλές/εισπραχθέντα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές, η) σύνολο 

ληξιπρόθεσμων οφειλών/ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες εφαρμόσθηκαν 

μέτρα είσπραξης. 

 Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης (άρθρο 264 του Ν 3852/10). 

 Δείκτες ανθρώπινου δυναμικού: α) αριθμός απασχολούμενων/κόστος 

απασχόλησης, β) συνολικά έξοδα/κόστος απασχόλησης, γ) έξοδα 

χρήσης/κόστος απασχόλησης. 

 Αριθμοδείκτες συσχέτισης εσόδων-εξόδων: α) σύνολο επιχορηγήσεων/ 

συνολικά έξοδα, β) έξοδα χρήσης/τακτικά έσοδα, γ) αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού/τακτικά έσοδα, δ) κόστος ανταποδοτικών υπηρεσιών/ 

ανταποδοτικά έσοδα, ε) κεντρικοί αυτοτελείς πόροι/λειτουργικές δαπάνες, στ) 

επιχορηγήσεις και δάνεια για επενδύσεις/επενδυτικές δαπάνες και αντίστοιχα 

τοκοχρεολύσια. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορεί να επιβάλλεται παρακράτηση μέρους ή του 

συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: 

 για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου 

προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, 

 για όσο χρόνο καθυστερεί η ψήφιση του προϋπολογισμού και η αποστολή του 

για έλεγχο στην εποπτεύουσα αρχή 
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 σε περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση 

των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κάθε χρόνο για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού (άρθρο 174 παρ. 1 Ν 4270/14). 

Ο προϋπολογισμός, σε έντυπη μορφή συνοδευόμενος από την απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου, την εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής καθώς και τις 

αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλεται για έλεγχο στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην 

προθεσμία που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 225 του Ν. 3852/10). Ο 

έλεγχος του προϋπολογισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. 

(άρθρο 77 παρ. 6 Ν. 4172/2013). 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι 

υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο, ή ότι έχουν εγγραφεί 

έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων 

υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ή ότι 

δεν εφαρμόσθηκαν οι οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κάθε 

χρόνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τότε η εποπτεύουσα αρχή καλεί το 

δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρο 266 παρ. 7 Ν. 3852/10). 

Η σκόπιμη υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να 

εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού, 

παραβιάζοντας τις διατάξεις που επιβάλλουν την ισοσκέλισή του. Συνέπεια αυτού, είναι 

η αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο ή, σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, η ακύρωση της σχετικής απόφασης από την εποπτεύουσα αρχή. 

(άρθρου 266 του Ν. 3852/10 & Εγκ. Υπ. Εσωτερικών 74300/28-12-2010). 

Η συνοπτική κατάσταση και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη ψήφιση του 

προϋπολογισμού αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, διαφορετικά ο 

προϋπολογισμός δε μπορεί να εκτελεσθεί. Συνοπτική κατάσταση του ψηφισθέντος 

προϋπολογισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται και σε 

τουλάχιστον μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα που έχει την 

έδρα της στα όρια του δήμου ή, αν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα 

όρια του νομού όπου εδρεύει ο δήμος (άρθρο 266 Ν 3852/10, άρθρο 2 Ν 3861/10). 
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1.5. Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού -οικονομικό έτος 

Το χρονικό διάστημα ισχύος του προϋπολογισμού, ήτοι οικονομικό έτος συμπίπτει με 

το ημερολογιακό. Αρχίζει την 1
η
 Ιανουαρίου και λήγει την 31

η
 Δεκεμβρίου του ίδιου 

έτους (άρθρο 16 Ν. 4270/2014 και άρθρο 1 παρ. 1 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Στο άρθρο 160 του Ν. 3463/ 2006, ορίζονται τα εξής: 

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από 

το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους 

που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή: 

α) των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 

β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν 

αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που 

γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση 

τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές 

προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 ο προϋπολογισμός του προηγούμενου οικονομικού 

έτους ισχύει πλασματικά για ένα τρίμηνο ως προϋπολογισμός του επόμενου 

οικονομικού έτους. Υπό αυτή την έννοια, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους θεωρούνται πιστώσεις του νέου 

προϋπολογισμού και μπορούν να διατεθούν από τα αρμόδια όργανα. Γίνεται αμέσως 

αντιληπτό, ότι με την ανωτέρω διαδικασία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες 

για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στον προηγούμενο προϋπολογισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας 

ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι δαπάνες των δήμων είναι αντίστοιχες με το εύρος των 

αρμοδιοτήτων τους και αφορούν επτά σημαντικούς τομείς οι οποίοι επιγραμματικά 

είναι α) η ανάπτυξη, β) το περιβάλλον, γ) η ποιότητα ζωής και εύρυθμης λειτουργίας 

των πόλεων και των οικισμών δ) η απασχόληση ε) η κοινωνική προστασία και 

αλληλεγγύη, στ) η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και τέλος η πολιτική 

προστασία. Τα τελευταία χρόνια η οικονομική δυσπραγία, η δραματική μείωση της 

επιχορήγησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και η αδυναμία 

είσπραξης των θεσμοθετημένων εσόδων τους, έχει περιορίσει τη δυνατότητα τους να 

ασκούν αποτελεσματικά τις παραπάνω αρμοδιότητες, καλύπτοντας ουσιαστικά μόνο τις 

λειτουργικές τους ανάγκες. 

2.1 Οι δαπάνες 

Οι δαπάνες των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού 

διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές (άρθρο 158 του Ν. 3463/2006). Οι 

υποχρεωτικές δαπάνες εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 

δήμου, ενώ οι προαιρετικές εγγράφονται μόνο στο βαθμό που υπάρχει υπόλοιπο 

εσόδων προς διάθεση. Αναλυτικά οι υποχρεωτικές δαπάνες των δήμων είναι: 

 Η αντιμισθία του δημάρχου, των αντιδημάρχων, του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου και του συμπαραστάτη του δημότη. Τα μηνιαία ποσά που 

καταβάλλονται από 1/1/2011 στους ανωτέρω ονομάζονται «αντιμισθία» αιρετών 

και αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη για το δήμο γι’ αυτό το λόγο η σχετική 

πίστωση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια και να εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό του δήμου. Η αντιμισθία των δημάρχων καθορίζεται ως 

ποσοστιαία συνάρτηση με τις πάσης φύσεως αποδοχές του γενικού γραμματέα 

υπουργείου  και ανάλογα με τον πληθυσμό του δήμου. 

 Τα έξοδα παράστασης των προέδρων και των αντιπροέδρων των διοικητικών 

συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του δήμου. Καταβολή εξόδων παράστασης προβλέπεται όταν 
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ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους, των ανωτέρω ιδρυμάτων 

και Ν.Π.Δ.Δ, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Τα 

έξοδα παράστασης καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου και καθορίζονται, ανάλογα με τα συνολικά έσοδα που εμφανίζονται 

στον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους (Κοινή Υπουργική 

Απόφαση-Κ.Υ.Α. 20585/2007). 

 Τα έξοδα κίνησης των προέδρων των συμβουλίων των δημοτικών και των 

εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το ύψος των εξόδων κίνησης συναρτάται από τη χιλιομετρική 

απόσταση της τοπικής ή δημοτικής ενότητας από την έδρα του δήμου. 

 Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων των 

αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση καθώς και των αμοιβών των 

εργαζόμενων με σύμβαση έργου. 

 Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων. 

 Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, τα τέλη ταχυδρομικών και 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα κάθε είδους καύσιμα και ελαιολιπαντικά. 

 Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές υπηρεσίες. 

 Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων, στα οποία κυρίως περιλαμβάνονται 

τα δικαιώματα της ΔΕΗ ή εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από 

την είσπραξη των τελών καθαριότητας, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τα έξοδα διοικητικής 

εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), η εισφορά υπέρ του δημοσίου για τη δέσμευση του 

αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κ.α. 

 Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων των δήμων. 

 Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας καθώς και 

των προγραμματικών συμβάσεων. 
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 Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 

 Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων. 

 Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε 

δήμος σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική του πράξη. 

 Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την 

εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών. 

 Τα ποσά για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων και η δαπάνη προμήθειας 

τροφίμων και υλικών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας 

και αλληλεγγύης (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.4038/2012). 

2.2 Πιστώσεις-έννοια 

Τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του δήμου για την πληρωμή 

συγκεκριμένων δαπανών του ονομάζονται πιστώσεις. Η ύπαρξη ανάλογης πίστωσης 

στον προϋπολογισμό συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε δαπάνης. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4270/2014, οι 

προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, 

υποχρεούνται για τη διενέργεια δαπανών μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση 

στον προϋπολογισμό. Δαπάνες που δεν αντιστοιχούν σε κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ) 

του προϋπολογισμού δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Έτσι, δεν επιτρέπεται η 

έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών, αν δεν υπάρχει 

στον προϋπολογισμό σχετική πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας με το τμήμα του έργου, 

της παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας που, βάσει της μελέτης, πρόκειται να 

εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του έτους. 

Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων, όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη και δεν υπάρχει 

στον προϋπολογισμό πίστωση, ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, τότε η αναγκαία 

τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου που έπεται της ανάθεσης (άρθρο 158 του Ν. 3463/2006). 
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2.3 Αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων 

Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι η 

αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι πιστώσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό δε μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη 

εξόδων άλλου οικονομικού έτους. Κάθε πίστωση διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για 

το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, σύμφωνα με τον οικείο κωδικό αριθμό. 

Η αρχή της ειδικότητας διέπει τους προϋπολογισμούς όλων των φορέων της γενικής 

κυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της οποίας απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί η πίστωση 

ενός κωδικού αριθμού για την πληρωμή εξόδων άλλου κωδικού αριθμού Η ειδίκευση 

των πιστώσεων επιτυγχάνεται με την ταξινόμηση τους στους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού (άρθρα 51 και 62 του Ν. 4270/2014). 

Καμία δαπάνη δεν εκτελείται, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του δήμου 

εγγεγραμμένη και εγκεκριμένη σχετική πίστωση. Επίσης, καμία δαπάνη δεν εκτελείται 

καθ’ υπέρβαση εγγεγραμμένης και υπάρχουσας πίστωσης. Ειδικά οι πιστώσεις για την 

εκτέλεση έργων πρέπει να εμφανίζονται ενιαίες. Συχνά ακολουθείται η τακτική της 

κατάτμησης ενός ενιαίου και αυτοτελούς έργου σε περισσότερα έργα μικρότερης αξίας, 

για καθένα από τα οποία εγγράφεται ξεχωριστή πίστωση με σκοπό την 

καταστρατήγηση των διατάξεων που επιβάλουν τη διενέργεια διαγωνισμού. Η μόνη 

εξαίρεση που επιτρέπεται είναι για έργα που εκτελούνται σε περισσότερα δημοτικά 

διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η κατάτμηση τόσο των έργων όσο και 

των αντίστοιχων πιστώσεων. Δυνατότητα κατάτμησης προβλέπεται και για τα έργα που 

εκτελούνται σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από διακόσιους (200) 

κατοίκους καθώς και σε νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) 

κατοίκους. 

Ο ίδιος περιορισμός αφορά και τις προμήθειες. Οι επαναλαμβανόμενες και όμοιες 

προμήθειες δεν αποτελούν κατάτμηση, εφόσον επιβάλλονται από άλλοτε άλλες, μη 

προβλέψιμες ανάγκες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ανωτέρω προμήθειες να 

αφορούν διαφορετικές δημοτικές ενότητες, να απέχουν χρονικά μεταξύ τους και να μη 
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μπορούν να προβλεφθούν, έτσι ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για 

μια μόνο ενιαία προμήθεια. 

Οι ομοειδείς δαπάνες των δήμων εγγράφονται σε διαφορετικούς κωδικούς αριθμούς 

του προϋπολογισμού και εκτελούνται αυτοτελώς, εφόσον αναφέρονται σε διαφορετικές 

δημοτικές ενότητες. Αυτό συμβαίνει χωρίς να υπάρχουν οι περιορισμοί της απ’ ευθείας 

ανάθεσης, του πρόχειρου ή του τακτικού διαγωνισμού (άρθρο 6 του Ν. 4071/2012). Ο 

συγκεκριμένος νόμος αναφέρεται γενικά σε δαπάνες των δήμων, και συνεπώς αφορά 

όλες τις δαπάνες προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται καταστρατηγώντας την αρχή της ειδικότητας των 

πιστώσεων είναι παράνομες, και καταλογίζονται σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων. Σε 

αυτή τη περίπτωση παράνομες θεωρούνται οι δαπάνες που ενταλματοποιούνται α) σε 

βάρος άσχετων πιστώσεων, οι οποίες προορίζονται για άλλο σκοπό, β) σε αναντιστοιχία 

μεταξύ της δαπάνης και της πίστωσης του κωδικού αριθμού, σε βάρος του οποίου 

εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα γ) όταν πληρώνονται καθ’ υπέρβαση της πίστωσης που 

έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. 

2.4 Μεταφορά & διάθεση πιστώσεων 

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ενδέχεται να προκύψει ανάγκη είτε για την 

ενίσχυση των υπαρχόντων πιστώσεων είτε για τη δημιουργία νέων, προς αντιμετώπιση 

έκτακτων και επειγουσών αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί. Για αυτούς τους λόγους 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση στον κωδικό αριθμό 9111, η οποία 

ονομάζεται «Αποθεματικό» (άρθρο 8 του Βασιλικού Διατάγματος (β.δ.) 17/5-15-6-

1959). Το αποθεματικό εγγράφεται στον προϋπολογισμό του δήμου, κατά παρέκκλιση 

της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων και αυτό διότι, κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού, δεν προσδιορίζονται οι δαπάνες που πρόκειται να καλύψει. Για το 

λόγο αυτό ορίζεται στο αποθεματικό ανώτατο όριο ύψους 5% επί του συνόλου των 

εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού (άρθρο 161 του Ν. 3463/2006). 

Κατά παρέκκλιση της αρχής ειδικότητας του προϋπολογισμού, επιτρέπεται η μεταφορά 

πιστώσεων από ένα κωδικό αριθμό σε άλλον στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν ο σκοπός, για τον οποίο έχει εγγραφεί μια πίστωση δεν υλοποιηθεί, 

επιτρέπεται η μεταφορά μέρους ή ολόκληρης της πίστωσης, είτε για να αυξηθεί 
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άλλη εγγεγραμμένη πίστωση είτε για να δημιουργηθεί νέα πίστωση για έκτακτη 

και επείγουσα ανάγκη. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου, πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού και στη 

συνέχεια διατίθεται στον οικείο κωδικό αριθμό. Πιστώσεις που προέρχονται από 

ειδικευμένα έσοδα, δηλαδή έσοδα που προορίζονται για την κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών π.χ. δάνεια, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την 

αύξηση ή τη δημιουργία άλλων πιστώσεων (άρθρο 8 β.δ. 17/5-15-6-1959). 

 Το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό 

μέχρι 50% από εγγραμμένες πιστώσεις για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δε 

μπορούν να εκτελεσθούν στο διάστημα που υπολείπεται. Οι ανωτέρω πιστώσεις 

μπορούν να διατεθούν για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών, εφόσον 

αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός (άρθρο 161 του Ν. 3463/2006). 

 Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά 

το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διάθεση ποσοστού μέχρι 12% της Συλλογικής 

Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λειτουργικών 

δαπανών, που δεν είναι εφικτό να πληρωθούν από τα λοιπά έσοδα του δήμου 

(άρθρο 36 του Ν. 3801/2009). Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινισθεί ότι, η 

Συλλογική Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) αποτελεί το μερίδιο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του 

οποίου χρηματοδοτούνται έργα στους δήμους όλης της χώρας. 

Οι εγγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν μπορούν να διατεθούν για το 

σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί αν δεν ψηφισθούν με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου. Ανάλογα με το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη, το αρμόδιο 

όργανο του δήμου, μπορεί να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με 

μεμονωμένες αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, είτε με μια 

απόφαση που λαμβάνεται στην αρχή ή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πιστώσεις που 

προορίζονται για την εκτέλεση έργων ή προμηθειών, για τις οποίες προβλέπεται η 

σύνταξης τεχνικής μελέτης, δεν μπορούν να διατεθούν εάν προηγουμένως δεν 

συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη από την οποία να προκύπτει το ύψος της δαπάνης του 

έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας. 
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Αρμόδια όργανα για τη διάθεση πιστώσεων στους δήμους είναι α) η οικονομική 

επιτροπή β) το δημοτικό συμβούλιο και γ) ο δήμαρχος. Η οικονομική επιτροπή είναι η 

καθ’ ύλην αρμόδια τόσο για την έγκριση των δαπανών όσο και για τη διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναλύονται 

παρακάτω. 

Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του, διαθέτει πιστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 

158 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ-Ν. 3463/2006) που αφορούν: 

 Εθνικές, τοπικές γιορτές ή άλλες ιδιαίτερα πολιτιστικές, μορφωτικές, 

ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, συναντήσεις και συνέδρια που 

οργανώνει ο δήμος με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με την εδαφική του 

περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 

συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων. 

 Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος. 

Συμμετοχή του δήμου θεωρείται και η ανάληψη από αυτόν του συνόλου της 

δαπάνης των εκδηλώσεων που διοργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίοι προσφέρουν 

την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και την απαιτούμενη υποδομή σε 

προσωπικό και μέσα. Επίσης στην έννοια της πολιτιστικής εκδήλωσης που 

προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων, εμπίπτει 

κάθε πολιτιστικό δρώμενο που απευθύνεται στο σύνολο ή σε τμήμα του τοπικού 

πληθυσμού και προβάλλει κάθε μορφής τέχνη, συνιστά το ίδιο καλλιτεχνική 

δράση και αναδεικνύει την πολιτιστική ευαισθησία των τοπικών φορέων, 

αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική συνείδηση και τα πνευματικά 

ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

εφόσον συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, νομίμως οι δήμοι 

αναλαμβάνουν δαπάνες παρελκόμενες των εκδηλώσεων καθώς και αυτές που 

συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωση τους και επιβάλλονται από τους κανόνες 

της εθιμοτυπίας, όπως είναι οι δαπάνες παράθεσης γεύματος στους 

συμμετέχοντες και η ενοικίαση παραδοσιακών στολών για τις χορευτικές ομάδες 

(Πράξη Κλιμακίου VII Τμήματος 291/2014, 278/2014). 

 Τιμητικές διακρίσεις και παροχή αναμνηστικών δώρων καθώς και φιλοξενία 

αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε 
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στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου 

καθώς οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 

 Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του δήμου. 

 Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου. 

 Την καταβολή εξόδων κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωσης σε δημάρχους και 

δημοτικούς συμβούλους. 

 Την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων 

συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του (άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010-Καλλικράτης). 

 Την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) που 

εδρεύουν στην περιφέρεια του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των 

εκκλησιαστικών, την οικονομική ενίσχυση ή τη χορήγηση ειδών διαβίωσης και 

περίθαλψης σε πολύτεκνους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους, την 

επιχορήγηση τοπικών παραρτημάτων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, την επιχορήγηση πρωτοβάθμιων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων για την πραγματοποίηση κοινωνικών 

και πολιτιστικών, την επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την 

επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που εδρεύουν στο δήμο και 

την επιχορήγηση συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, 

οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε παιδιά (άρθρο 

202 του Ν. 3463/2006). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αθλητικοί ή πολιτιστικοί 

σύλλογοι πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα, να προκύπτει από το 

καταστατικό τους ο αθλητικός ή πολιτιστικός χαρακτήρας τους και επίσης να 

έχουν την έδρα τους στο δήμο. Αθλητικός σύλλογος θεωρείται αυτός, που έχει ως 

στόχο την προαγωγή και τη διάδοση του πολιτισμού με τη λειτουργία αθλητικών 

εγκαταστάσεων, τη συγκρότηση αθλητικών τμημάτων καθώς και τη διοργάνωση 

αθλητικών συναντήσεων ενώ πολιτιστικός είναι ο σύλλογος που στοχεύει στην 

πνευματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη του τόπου μέσω της δημιουργίας 

βιβλιοθηκών, της οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων, διαλέξεων, καλλιτεχνικών 

εκθέσεων και άλλων καλλιτεχνικών δρώμενων. 
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Με απόφαση του δημάρχου και μόνο διατίθενται οι πιστώσεις για την πληρωμή 

δαπανών που αφορούν: 

 Επικοινωνίες κάθε μορφής. 

 Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δρόμους και σε δίκτυα 

ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και φωτισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο 

προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται 

κάθε φορά, τότε ο δήμαρχος μπορεί να προβαίνει, με την ίδια ή άλλη απόφαση 

του, στη διαδικασία της απ’ ευθείας. 

Χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου διατίθενται οι πιστώσεις που αφορούν: 

 αποδοχές κάθε είδους προσωπικού, 

 αντιμισθία ή έξοδα παράστασης, 

 μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες του δήμου, 

 υποχρεωτικές εισφορές όπως προβλέπονται στην περίπτωση ιγ' της παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 

2.5 Ανάληψη υποχρέωσης 

«Ανάληψη υποχρέωσης» είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται 

υποχρέωση του δημοσίου ή των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης έναντι τρίτων 

(νομική δέσμευση – άρθρο 66 παρ. 1 Ν. 4270/14, άρθρο 2 π.δ. 113/10). Η διαδικασία 

ανάληψης υποχρέωσης στους δήμους ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 113/10 

«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α), και εφαρμόζεται σε 

όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α. 

Κατά συνέπεια πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του 

δήμου, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με 

την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. Συνοψίζοντας, η ανάληψη υποχρέωσης 

είναι η διοικητική πράξη με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση ορισμένης 

δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση για την πληρωμή της. Η συγκεκριμένη 

διαδικασία περιγράφεται στα άρθρα 11 έως 19 του Λογιστικού των δήμων (β.δ. 17/5-

15/6/1959), όπου οι όροι «ανάληψη υποχρεώσεων» και «ανάληψη δαπανών» 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο. 



26 

 

Η ανάληψη της υποχρέωσης αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας η οποία 

ακολουθείται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 

και των Ο.Τ.Α. Ακολουθούν διαδοχικά η εκκαθάριση, η εντολή και η πληρωμή της 

δαπάνης. 

Κατά κανόνα στο δημόσιο «ανάληψη υποχρέωσης» και «διάθεση πίστωσης» 

συμπίπτουν, χρονικά ταυτίζονται και αποτελούν το περιεχόμενο ειδικής αρμοδιότητας, 

η οποία ανήκει στους διατάκτες. Υπό αυτή την έννοια, διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το 

προβλεπόμενο, από την ισχύουσα νομοθεσία, όργανο κάθε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις 

απαιτήσεις σε βάρος του (άρθρο 65 του Ν. 4270/14 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 

παρ. 20 του άρθρου 10 του Ν 4337/2015). 

Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των 

πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του 

φορέα του ενώ δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις 

σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου 

διατάκτη με «επιτροπικό ένταλμα». 

Στους δήμους η διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων εμφανίζει την ακόλουθη 

ιδιαιτερότητα σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία που ισχύει για τις δαπάνες του 

δημοσίου. Η ανάληψη των υποχρεώσεων (ανάληψη δαπανών κατά την ορολογία του 

Λογιστικού των Ο.Τ.Α.) αποτελεί αρμοδιότητα του δημάρχου (άρθρο 11 β.δ. 17/5-

15/6/1959) ενώ η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών 

ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 Ν. 3852/10) και κατ’ 

εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 94 &158 Ν 3463/2006). 

Συνεπώς στους δήμους, διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 

4270/14 είναι το δημοτικό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος κατά 

περίπτωση. Ωστόσο, το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης υπογράφεται πάντα από το 

δήμαρχο (άρθρο 13 παρ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959) ή από τον αντιδήμαρχο, εάν έχει 

μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα. Δηλαδή στους δήμους, το όργανο που διαθέτει 

την πίστωση διαφοροποιείται κατά κανόνα από το όργανο που αναλαμβάνει την 
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υποχρέωση. σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο δημόσιο, όπου το ίδιο όργανο 

αναλαμβάνει την υποχρέωση και διαθέτει την πίστωση. 

Η διάκριση μεταξύ «κύριων διατακτών» και «δευτερευόντων διατακτών» όπως ισχύει, 

δεν εφαρμόζεται τους δήμους, αφού η νομοθεσία από την οποία διέπονται δεν 

προβλέπει τη δυνατότητα στους διατάκτες να μεταβιβάζουν πιστώσεις (άρθρο 65 παρ. 1 

Ν.4270/14). Αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη των εγγράφων ανάληψης υποχρεώσεων 

(αποφάσεων ή προτάσεων) είναι η οικονομική υπηρεσία του δήμου. Η απόφαση ή η 

πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία 

(άρθρο 3 π.δ. 113/10): 

 Τις διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων στις οποίες 

στηρίζεται η δαπάνη, ή αν δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη, τις 

λειτουργικές ανάγκες και τους σκοπούς που εξυπηρετούνται από την 

πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης ( άρθρο 37 του Ν. 3801/09). 

 Το είδος και την αιτία της δαπάνης. 

 Το ύψος της απαιτούμενης συνολικής δαπάνης (αριθμητικώς και ολογράφως) και, 

αν πρόκειται για πολυετείς υποχρεώσεις, την κατανομή της στο τρέχον και στα 

επόμενα οικονομικά έτη. 

 Το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης. 

 Τον κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού τον οποίο βαρύνει η δαπάνη. 

Με απόφαση του διατάκτη συντάσσεται για κάθε δαπάνη και για το συνολικό ποσό της 

πίστωσης που δεσμεύεται, απόφαση ή πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται, όταν πρόκειται για πιστώσεις, οι οποίες 

διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή. Η απόφαση ή η 

πρόταση ανάληψης της υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από την οικονομική 

υπηρεσία του δήμου και υπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής και 

από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο, σε περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής 

αρμοδιότητας. Η υπογραφή του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας τίθεται κάτω 

από σχετική πράξη ελέγχου. 

O προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να ελέγξει αν η δαπάνη είναι 

νόμιμη και αν υπάρχει γι’ αυτή επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό, προτού 

υπογράψει το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης (άρθρο 4 παρ. 1 π.δ. 113/10). 
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Επίσης, οφείλει με προσωπική του ευθύνη να αρνηθεί την υπογραφή και την 

καταχώρηση της απόφασης ή της πρότασης ανάληψης της υποχρέωσης στις ακόλουθες 

περιπτώσεις (άρθρο 14 του β.δ. 17/5-15/6/1959): 

 Εάν η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται ρητά ή έμμεσα από 

διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες ή δε συντελεί στην 

εκπλήρωση των σκοπών του δήμου. 

 Εάν η δαπάνη δε μπορεί να καλυφθεί από διαθέσιμη πίστωση του 

προϋπολογισμού. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ της δαπάνης 

και της πίστωσης του κωδικού αριθμού σε βάρος του οποίου εκδίδεται το 

χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή της, ισοδυναμεί με έλλειψη πίστωσης. Το 

ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες που πληρώνονται καθ’ υπέρβαση της πίστωσης 

που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό, καθώς και για τις δαπάνες που 

προκύπτουν από την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες 

ανατίθενται χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πίστωση, 

κατά παράβαση της παρ. 6 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (Ν.3463/006). 

Ο δήμαρχος, με έγγραφη εντολή, μπορεί να άρει την ευθύνη του προϊσταμένου της 

οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να υπογράψει το 

έγγραφο, επισυνάπτοντας σε αυτό αντίγραφο της εντολής του δημάρχου (άρθρο 14 παρ. 

2 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Η απόφαση ή η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, μετά την υπογραφή της καταχωρείται 

στο βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» και λαμβάνει αύξοντα αριθμό. Συγχρόνως, με την 

καταχώρηση δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της 

σχετικής δαπάνης. Το ίδιο ισχύει και όταν καταχωρείται η πρόταση ανάληψης της 

υποχρέωσης, υπό την αίρεση όμως της έκδοσης απόφασης από την οικονομική 

επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο, με την οποία θα εγκριθεί η δαπάνη και θα διατεθεί 

η ανάλογη πίστωση. Αν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση, η καταχωρηθείσα δέσμευση 

διαγράφεται από το μητρώο δεσμεύσεων με σχετική πράξη αντιλογισμού. 

Το μητρώο δεσμεύσεων τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά από την οικονομική 

υπηρεσία του δήμου με ευθύνη του προϊσταμένου της και περιέχει ξεχωριστή μερίδα 

για κάθε κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού, στο αναλυτικότερο επίπεδο με το 

οποίο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Στην πρώτη στήλη του βιβλίου 
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συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός καταχώρησης της απόφασης ή της πρότασης 

ανάληψης της υποχρέωσης. Ο αριθμός αυτός μνημονεύεται στην πράξη που 

συντάσσεται επί της απόφασης ή της πρότασης ανάληψης της υποχρέωσης και 

υπογράφεται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας. 

2.6 Εκκαθάριση δαπάνης 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του β.δ. 17/5-15/6/1959, «εκκαθάριση της 

δαπάνης νοείται η πράξις, δι’ ής αναγνωρίζεται οφειλή του δήμου ως νομίμως 

αναληφθείσα και υφισταμένη και προσδιορίζεται το ποσόν αυτής». 

Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης εξετάζονται ενδελεχώς: α) η ορθότητα της 

ανάληψης της δαπάνης κατά τις διατάξεις του π.δ. 113/2010, β) η νομιμότητα και η 

πληρότητα των δικαιολογητικών όπως ο νόμος ορίζει για κάθε κατηγορία δαπάνης και 

γ) η ακρίβεια της απαίτησης του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του 

ενδεχόμενου παραγραφής της (άρθρο 22 παρ. 1 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Ο έλεγχος που ασκείται κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών του 

δημοσίου, διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο κανονικότητας της δαπάνης. 

Νόμιμη είναι η δαπάνη που προβλέπεται από το νόμο ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του 

οικείου φορέα και για την οποία υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό. Κανονική είναι 

η δαπάνη που έχει νόμιμα αναληφθεί, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

και η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή (άρθρο 91 Ν. 4270/2014). 

Η εκκαθάριση των δαπανών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του δήμαρχου, η 

οποία μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε αντιδήμαρχο σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010. Η αρμοδιότητα του δημάρχου ασκείται μέσω των 

γραφείων ή τμημάτων εκκαθάρισης και εντολής δαπανών της λογιστικής υπηρεσίας του 

δήμου. Σε περίπτωση που ο δήμος, λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών 

μονάδων, δε διαθέτει τέτοιου είδους υπηρεσίες, ο δήμαρχος αναθέτει με απόφασή του 

την εκκαθάριση σε μόνιμο υπάλληλο του δήμου (άρθρο 12 & 20 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Η εκκαθάριση ενεργείται από τη λογιστική υπηρεσία είτε όταν υπάρχουν σε αυτή όλα 

τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δικαιώματα των πιστωτών του δήμου, είτε 

μετά την υποβολή και τον προέλεγχο των δικαιολογητικών εκ μέρους των αρμοδίων 

υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες επιμελήθηκαν την εκτέλεση της δαπάνης ή 
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διαχειρίζονται λόγω αρμοδιότητας την πίστωση. Τα δικαιολογητικά έγγραφα κάθε 

δαπάνης συντάσσονται σε δύο αντίγραφα και επισυνάπτονται στα σχετικά χρηματικά 

εντάλματα (άρθρο 21 παρ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Η πράξη εκκαθάρισης εκδίδεται, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των 

απαραίτητων παραστατικών. Στην ανωτέρω πράξη φαίνεται αριθμητικώς και 

ολογράφως το εντελλόμενο ποσό. Η πράξη αυτή συντάσσεται επί των δικαιολογητικών 

της δαπάνης και συνυπογράφεται από το δήμαρχο, τον προϊστάμενο της λογιστικής 

υπηρεσίας καθώς και το διευθυντή της υπηρεσίας που διαχειρίσθηκε την πίστωση 

(άρθρο 22 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Η λογιστική υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία που διαχειρίσθηκε την 

πίστωση για κάθε έλλειψη, ανωμαλία ή λάθος, προκειμένου να προβεί στη 

συμπλήρωση και τακτοποίηση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που η δαπάνη 

πραγματοποιήθηκε «προδήλως» παράνομα ή περιέχει ελλιπή δικαιολογητικά, τότε ο 

προϊστάμενος της λογιστικής υπηρεσίας υποχρεούται να αρνηθεί την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος ή να μειώσει το πληρωτέο ποσό (άρθρο 22 β.δ. 17/5-

15/6/1959). Επίσης, εάν η δαπάνη πραγματοποιήθηκε, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία 

ανάληψης της υποχρέωσης που προβλέπει το π.δ. 113/2010, η οικονομική υπηρεσία 

οφείλει να αρνηθεί την εκκαθάριση και ενταλματοποίησή της (άρθρο 66 Ν. 4270/2014). 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της λογιστικής υπηρεσίας και του δημάρχου, το 

χρηματικό ένταλμα εκδίδεται ύστερα από έγγραφη εντολή του δημάρχου, με την οποία 

αίρεται η προσωπική ευθύνη του προϊσταμένου της λογιστικής υπηρεσίας. Στο 

ανωτέρω χρηματικό ένταλμα επισυνάπτεται το αντίγραφο της εντολής του δημάρχου 

(άρθρο 22 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Όπως προαναφέρθηκε η πράξη εκκαθάρισης εκδίδεται μετά τον έλεγχο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία διακρίνονται: 

 στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης και την 

έκδοση του χρηματικού εντάλματος, 

 στα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων και εξόφλησης των 

χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής, 

 στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις, όπως είναι τα 

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πρέπει 

να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Πληρωμές που στηρίζονται σε αλλοιωμένα 

τιμολόγια ή άλλα δικαιολογητικά ή σε αντίγραφα τιμολογίων και όχι στα πρωτότυπα, 

όπως αυτά ορίζονται στη φορολογική νομοθεσία δε θεωρούνται νόμιμες και 

καταλογίζονται σε βάρος των υπόλογων. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ή φυλάσσονται σε άλλη δημόσια αρχή, 

γίνονται δεκτά αντίγραφα επικυρωμένα από την αρχή αυτή. Τέλος, τα ξενόγλωσσα 

δικαιολογητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (Πράξη 

Κλιμακίου VII Τμήματος 345/2015). 

Τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση χρηματικού εντάλματος, 

θεωρούνται νόμιμα δικαιολογητικά, μόνον εφόσον αυτά προβλέπονται από τις κείμενες 

φορολογικές διατάξεις για κάθε είδος συναλλαγής. Το τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών είναι το νόμιμο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από 1-01-2015 

βάσει του ισχύοντος νόμου 4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Ο πωλητής οφείλει να εκδίδει 

τιμολόγιο για κάθε συναλλαγή που υπόκειται σε ΦΠΑ, όπως πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 4308/14). Δεν απαιτείται η έκδοση «παραστατικού 

διακίνησης» ή αλλιώς «δελτίου αποστολής» όταν έχει εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης που 

συνοδεύει τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους καθώς και όταν πρόκειται για αγαθά που 

δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία (επειδή είναι άχρηστα ή ακατάλληλα) για τον 

αποστολέα ή τον παραλήπτη ή τρίτο και η διάθεσή τους δεν αποφέρει κανένα έσοδο 

(Εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1003/31-12-2014). Οι σύλλογοι και τα άλλα νομικά πρόσωπα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προς το δήμο έχουν 

επίσης υποχρέωση έκδοσης φορολογικού παραστατικού (Πράξη Κλιμακίου VII 

Τμήματος 196/2015). 

Η πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

Ο.Τ.Α. θεωρείται πάντα χονδρική πώληση. Κατά συνέπεια δεν είναι επιτρεπτή η 

έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης για τις συναλλαγές αυτές, ανεξαρτήτως της 

αξίας τους (Απόφαση 725/2012 Ολομέλειας Ελ. Συν., Εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1003/31-

12-2014). 
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Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων δικαιολογητικών της φορολογικής 

νομοθεσίας ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία (Απόφαση 2927/2015 Ολομέλειας Ελ. 

Συν., Εγκ. Υπ. Οικον. 38792/382/22-4-1987): 

 Εάν η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου, διενεργείται ένορκη 

διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από δημοσιονομικό ελεγκτή, με βάση το πόρισμα της 

οποίας ο δήμος επικυρώνει τα αντίγραφα των απολεσθέντων δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με βάση τα αντίγραφα αυτά και 

υπεύθυνη δήλωση του εκδότη, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 

στοιχείων τους. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί εκ των 

προτέρων, εάν για την απώλεια των δικαιολογητικών, ευθύνεται ο φορέας ή ο 

δικαιούχος, τότε νομίμως η ΕΔΕ διενεργείται από υπάλληλο κατά τις διατάξεις 

του υπαλληλικού κώδικα (Πράξη Κλιμακίου IV Τμήματος 6/2013). 

 Όταν η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του πιστωτή, πρέπει να εκδοθεί νέο 

φορολογικό παραστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής φέρει την ευθύνη για 

τη διευθέτηση της φορολογικής και λογιστικής ανωμαλίας που δημιουργείται. 

2.7 Εντολή πληρωμής-χρηματικό ένταλμα 

Χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι η διοικητική πράξη, με την οποία εντέλλεται το 

ταμείο του δήμου να πληρώσει συγκεκριμένη δαπάνη. Κατά συνέπεια, η έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής ακολουθεί μετά την εκκαθάριση της δαπάνης. Στο 

χρηματικό ένταλμα επισυνάπτεται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας κάθε 

δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο, για να προσδιορισθεί η βασιμότητα καθώς και το 

ύψος της απαίτησης του δικαιούχου (άρθρο 23 & 25 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών υπογράφονται τόσο από το δήμαρχο όσο 

και από τον προϊστάμενο της λογιστικής υπηρεσίας του δήμου. Μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων που ασκεί ο δήμαρχος περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, και η υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η 

αρμοδιότητα του δημάρχου μπορεί να μεταβιβασθεί σε αντιδήμαρχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010. 
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Σε κάθε χρηματικό ένταλμα που εκδίδει η λογιστική υπηρεσία του δήμου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του β.δ. 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 1 του 

π.δ. 315/99, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ο αύξων αριθμός του εντάλματος και το οικονομικό έτος. 

 Ο κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου εκδίδεται το 

χρηματικό ένταλμα, ο αντίστοιχος αριθμός της Γενικής Λογιστικής και ο αριθμός 

του δελτίου συμψηφιστικής εγγραφής. 

 Ο λογαριασμός (τακτικά έσοδα ή έκτακτα γενικά έσοδα ή έκτακτα ειδικευμένα 

έσοδα, ανάλογα με το είδος της δαπάνης), από τα έσοδα του οποίου θα πληρωθεί 

το χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

 Το ταμείο στο οποίο απευθύνεται η εντολή πληρωμής και το οποίο θα εξοφλήσει 

το χρηματικό ένταλμα. 

 Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο 

ακριβής τίτλος και η έδρα του. Επιτρέπεται η έκδοση ενός χρηματικού 

εντάλματος για κοινές ομοειδείς απαιτήσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων. 

Στην περίπτωση αυτή το ένταλμα εκδίδεται στο όνομα του πρώτου, με την 

προσθήκη του όρου «και λοιποί». Τα ονόματα των υπόλοιπων δικαιούχων 

αναγράφονται στην κατάσταση πληρωμής (άρθρο 31 παρ. 5 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

 Η αιτία πληρωμής, η οποία πρέπει να είναι σαφής και πλήρης, έτσι ώστε να 

διευκολύνει τον έλεγχο νομιμότητας της εντελλόμενης δαπάνης. 

 Το πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

 Ο αριθμός και το είδος των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται. 

 Η ημερομηνία και ο τόπος εκδόσεως. Η χρονολογία της έκδοσης του εντάλματος 

δεν περιέχεται στα στοιχεία, τα οποία προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 

24 του β.δ. 17/5-15/6/1959, είναι όμως απαραίτητο να αναγράφονται, διότι 

διαφορετικά δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί, κατά πόσο το όργανο που υπέγραψε το 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής, είχε ή όχι τη σχετική αρμοδιότητα (Πράξη Ι 

Τμήματος 133/1999). 

Τα χρηματικά εντάλματα δεν επιτρέπεται να φέρουν αλλοιώσεις, προσθήκες, ξύσματα, 

και διαγραφές. Εάν μετά την έκδοση του διαφοροποιήθηκε οποιοδήποτε από τα 

ανωτέρω στοιχεία του, επιβάλλεται η ακύρωσή του και η έκδοση νέου εντάλματος 

(άρθρο 30 παρ. 1 β.δ. 17/5-15/6/1959). 
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Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο και ο δήμος 

αδυνατεί να αποπληρώσει το σύνολο του μπορούν να εκδοθούν περισσότερα χρηματικά 

εντάλματα για την πληρωμή της απαίτησης. Είναι εφικτή δηλαδή η τμηματική 

ενταλματοποίηση ενός τιμολογίου πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή άλλου 

φορολογικού στοιχείου (μερική ενταλματοποίηση). Στην περίπτωση αυτή τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα, ενώ στα 

επόμενα εντάλματα, που εκδίδονται για την ίδια απαίτηση, γίνεται παραπομπή στα 

στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Εάν 

τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε εξοφλημένο χρηματικό ένταλμα 

προηγούμενου οικονομικού έτους τότε επισυνάπτονται στο ένταλμα φωτοαντίγραφα 

των δικαιολογητικών και γίνεται υποσημείωση με τα στοιχεία του εντάλματος, στο 

οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (άρθρο 12 παρ. 1Ν.4018/2011). 

Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται και υπογράφονται, κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, καταχωρούνται από τη λογιστική υπηρεσία στα προβλεπόμενα 

βιβλία, τα οποία είναι το ημερολόγιο και το καθολικό. Στο ημερολόγιο καταχωρούνται 

τα χρηματικά εντάλματα κατ’ αύξοντα αριθμό και χρονολογία και σε στήλες στις 

οποίες αναγράφονται: α) Ο αύξων αριθμός του χρηματικού εντάλματος, β) η 

χρονολογία της εκδόσεως, γ) το κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού, δ) το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ε) η αιτία πληρωμής, στ) το πληρωτέο ποσό, ζ) τα 

κατά μήνα ενταλθέντα ποσά και η) τα ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα. Στο καθολικό 

καταχωρούνται τα χρηματικά εντάλματα κατά κωδικό αριθμό και σε στήλες όπου 

αναγράφονται: α) Ο αύξων αριθμός καθολικού, β) ο αύξων αριθμός του χρηματικού 

εντάλματος, γ) η χρονολογία της εκδόσεως, δ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, ε) η 

αιτία πληρωμής, στ) το ενταλθέν ποσό, ζ) τα ακυρωθέντα ποσά χρηματικών 

ενταλμάτων (άρθρο 29 παρ. 3 β.δ. 17/5-15/6/1959). Το ημερολόγιο και το καθολικό 

θεωρούνται από το δήμαρχο και ισοζυγίζονται κατά μήνα, τα μηνιαία δε αθροίσματα 

προστίθενται κατά τη λήξη του οικονομικού έτους. Για κάθε οικονομικό έτος ο δήμος 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί ξεχωριστά βιβλία (άρθρο 29 παρ.3& 4 β.δ. 17/5-

15/6/1959). 
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2.8 Πληρωμή δαπάνης 

Οι δαπάνες των δήμων εξοφλούνται από το δημοτικό ταμείο με βάση νόμιμους τίτλους 

πληρωμής. Το χρηματικό ένταλμα αποτελεί κατά κανόνα το νόμιμο τίτλο πληρωμής. 

(άρθρο 60 παρ. 2 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή των εξόδων του δήμου, 

παραδίδονται στο λογιστικό γραφείο του ταμείου. Ο δημοτικός ταμίας, βοηθούμενος 

από τον ελεγκτή ή λογιστή του γραφείου αυτού, ενεργεί με προσωπική του ευθύνη τον 

έλεγχο των ενταλμάτων ή άλλων τίτλων αναφορικά με τη νομιμότητα και την 

εγκυρότητα της εντελλόμενης δαπάνης, και ύστερα προβαίνει ο ίδιος προσωπικά ή 

μέσω του ταμειακού διαχειριστή στην πληρωμή των δικαιούχων (άρθρο 60 παρ. 2 β.δ. 

17/5-15/6/1959). 

Σε περίπτωση που τα χρηματικά εντάλματα εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δημοτικός ταμίας ασκεί έλεγχο στην εντελλόμενη δαπάνη, ο 

οποίος συνίσταται ειδικότερα: 

 Στην εξέταση της εγκυρότητας του χρηματικού εντάλματος, με την έννοια ότι 

αυτό φέρει την υπογραφή του δημάρχου ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του 

αντιδημάρχου, ότι είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του δήμου, ότι περιέχει τα 

στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού από τα έσοδα από όπου θα πληρωθεί η 

δαπάνη, και ότι δε φέρει προσθήκες, ξύσματα, αλλοιώσεις και διαγραφές. 

 Στην εξέταση της πληρότητας και της κανονικότητας των συνημμένων 

δικαιολογητικών. 

 Στην εξέταση των στοιχείων καταλογισμού της δαπάνης, δηλαδή ότι για τη 

συγκεκριμένη δαπάνη έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό, ότι η 

πίστωση εμφανίζει επαρκές υπόλοιπο και ότι έχει διατεθεί με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου. 

Τα χρηματικά εντάλματα τα οποία υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο μεταφέρονται, 

πριν την εξόφληση τους, στην αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου. Ο προληπτικός έλεγχος 

νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, εφόσον αποβαίνει θετικός, καταλήγει 

στην πράξη θεώρησης του εντάλματος, η οποία και μόνο προσδίδει τεκμήριο 
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νομιμότητας της δαπάνης και περαιτέρω εκτελεστότητα στο οικείο χρηματικό ένταλμα. 

Στη συνέχεια ο δημοτικός ταμίας ή ο ταμειακός διαχειριστής οφείλει πριν εξοφλήσει 

τον τίτλο πληρωμής στο ταμείο, να εξακριβώσει με προσωπική του ευθύνη την 

ταυτότητα του δικαιούχου ή αυτού που εισπράττει για λογαριασμό του (άρθρα 51 παρ. 

2 και 60 παρ. 4 β.δ. 17/5-15/6/1959). 

Η εξόφληση αποδεικνύεται είτε με την υπογραφή του δικαιούχου πάνω στο σώμα του 

τίτλου είτε με την υπογραφή εξοφλητικής απόδειξης. Και στις δύο περιπτώσεις κάτω 

από την υπογραφή του δικαιούχου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς 

του. Ο αρμόδιος για την πληρωμή, σε κάθε χρηματικό ένταλμα και σε κάθε εξοφλητική 

απόδειξη, αναγράφει ιδιοχείρως ή με σφραγίδα τη λέξη «πληρώθηκε» και τη 

χρονολογία πληρωμής, και θέτει την υπογραφή του, με την οποία βεβαιώνεται η πράξη 

εξόφλησης (άρθρο 61 β.δ. 17/5-15/6/1959, άρθρο 129 π.δ. 16/89). Για την εξόφληση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποδοχών και λοιπών απολαβών, που 

καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), δημιουργείται ειδικός 

τραπεζικός λογαριασμός, μέσω του οποίου η ΕΑΠ ενεργεί όλες τις πληρωμές (άρθρο 

12 ΚΥΑ 2/37345/0004/2010, Εγκ. Υπ. Οικον. 2/57873/2010). 

Χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από δήμους και δημοτικά νομικά πρόσωπα, υπέρ 

φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (σύλλογοι, εταιρείες 

κ.λ.π.), μπορούν να εξοφλούνται με μεταφορά του πληρωτέου ποσού σε λογαριασμό 

που τηρεί ο δικαιούχος στην τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη τράπεζα. Στην περίπτωση 

αυτή υποβάλλεται αίτηση του δικαιούχου, χωρίς να προσκομίζονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά νομιμοποίησης. Η εξόφληση αυτών των χρηματικών ενταλμάτων 

αποδεικνύεται με την τραπεζική απόδειξη και δεν απαιτείται εξοφλητική απόδειξη του 

δικαιούχου. Εάν οι δικαιούχοι των χρηματικών ενταλμάτων επιθυμούν την πληρωμή 

μέσω τράπεζας όλων των τίτλων που εκδίδονται στο όνομά τους, κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους, μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση στην αρχή κάθε έτους. Η 

αίτηση αυτή επισυνάπτεται στο πρώτο ένταλμα πληρωμής (ΚΥΑ 74381/5-9-1978). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών πρωτοβάθμιων 

Ο.Τ.Α. (δήμοι) 

Ο προληπτικός έλεγχος δαπανών αποτελεί μορφή δημοσιονομικού έλεγχου που έχει ως 

σκοπό να διασφαλίσει τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ο έλεγχος αυτός 

προηγείται της εκταμίευσης των δημοσίων δαπανών και συνδέεται στενά με τα 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία εξοφλούνται αφού υποστούν τον ανωτέρω 

έλεγχο. 

Ο προληπτικός έλεγχος αποσκοπεί στην εξακρίβωση πριν από την πληρωμή κάθε 

δαπάνης, ότι αυτή προβλέπεται από νομική διάταξη ή ότι είναι λειτουργική στην 

περίπτωση των δήμων, ότι υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό, ότι τα 

δικαιολογητικά έγγραφα της δαπάνης είναι πλήρη, ακριβή και νομότυπα και ότι κατά 

την πραγματοποίηση της δαπάνης τηρήθηκαν οι αρχές του Δημόσιου Λογιστικού. Η 

σημασία του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών και η αποτελεσματικότητα 

της διενέργειας αυτού συνδέονται άρρηκτα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία 

πραγματοποιείται δηλαδή πριν την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος. Με τον 

ανώτερο έλεγχο επιτυγχάνεται η περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων του 

δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο προληπτικός έλεγχος αποτελεί αναγκαιότητα λόγω της 

οικονομικής της αυτοτέλειας και της αυξανόμενης οικονομικής της δραστηριότητας. 

3.1 Προληπτικός έλεγχος-έννοια 

Από τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 εδ. α’ του Συντάγματος και τις βασικές διατάξεις 

του προϊσχύοντος Ν. 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις» αλλά και του ήδη ισχύοντος Ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- 

Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και όλα αυτά σε συνδυασμό με τους 

καθιερωμένους δημοσιολογιστικούς κανόνες και τις γενικές αρχές της ελεγκτικής, 

προκύπτει ότι, ο συνταγματικός νομοθέτης με την ως άνω συνταγματική διάταξη 

θέλησε να καθιερώσει τον παρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έλεγχο των διατακτών», 

δηλαδή με την ευρεία έννοια του όρου, των διαχειριστών του δημοσίου χρήματος, των 
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οποίων οι «Πράξεις» είναι δημιουργικές δικαιωμάτων, αλλά και υποχρεώσεων του 

Δημοσίου ( Κ. Ρίζος 2015, σ. 63). 

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο «Ο έλεγχος αυτός ενεργείται a priori και συνίσταται σε 

προληπτικό έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. καθώς και των νομικών 

προσώπων ή ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο αυτόν, καθώς 

και τα έσοδα αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα 

διεθνή ελεγκτικά και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 69 του Ν. 4270/14) δια της θεώρησης ή μη των 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, δηλαδή μιας προληπτικής δικαστικής πράξης ελέγχου, VISA, πριν από την 

εκταμίευση του δημοσίου χρήματος». 

3.2 Περιεχόμενο του προληπτικού ελέγχου 

Ο προληπτικός έλεγχος τόσο των δημοσίων δαπανών όσο και των δαπανών των δήμων 

και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων αναλύεται σε τυπικό και ουσιαστικό. 

Τυπικός θεωρείται ο έλεγχος που διαπιστώνει την τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων, 

οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της δημοσιονομικής νομοθεσίας κατά τη 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ο τυπικός έλεγχος διακρίνεται σε έλεγχο 

νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης. Επιπρόσθετα υπάρχει ο έλεγχος του 

ουσιαστικού μέρους της δαπάνης, ο οποίος εξετάζει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που δε 

σχετίζονται με το τυπικό μέρος της δαπάνης. 

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28, παρ. 1β του Ν. 4129/2013 «Κύρωση 

του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», ο έλεγχος των δαπανών από το 

Δικαστήριο ασκείται «με σκοπό τη βεβαίωση ότι υπάρχει γι’ αυτές πίστωση που έχει 

νόμιμα χορηγηθεί και ότι κατά την πραγματοποίηση τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

νόμου για το δημόσιο λογιστικό ή κάθε άλλη διάταξη νόμου, διατάγματος ή 

κανονιστικής απόφασης». Από αυτή τη διάταξη συνάγεται ότι ο έλεγχος των δαπανών 

διακρίνεται σε έλεγχο νομιμότητας και έλεγχο κανονικότητας. 

Ο έλεγχος της νομιμότητας της δαπάνης αφορά το εάν αυτή προβλέπεται από 

ουσιαστική διάταξη και εάν υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί στον οικείο κωδικό αριθμό εξόδου (ΚΑΕ). 
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Ο έλεγχος της κανονικότητας περιλαμβάνει, το εάν η δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα, 

εάν επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και εάν η σχετική πίστωση δεν έχει 

υποπέσει σε παραγραφή (άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 10 παρ. 37 του Ν. 4337/2015). 

Ιδιαίτερη περίπτωση νομιμότητας αποτελεί η νομολογιακή κατασκευή της συγγνωστής 

πλάνης. Σε περίπτωση αιτήσεως ανακλήσεως το αρμόδιο Κλιμάκιο ή Τμήμα και μόνο 

μπορεί να κρίνει ότι το ελεγχόμενο ένταλμα μπορεί να θεωρηθεί και να πληρωθεί η 

εντελλόμενη δαπάνη. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ο διατάκτης 

προέβη σε μη νόμιμη δαπάνη, χωρίς όμως πρόθεση καταστρατήγησης των 

προβλεπόμενων διατάξεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο», οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών των νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των 

επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανώνυμων εταιρειών, 

ανεξαρτήτου πληθυσμού, εξαιρούμενων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον 

προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των δήμων από τα αρμόδια όργανα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα χρηματικά εντάλματα θεωρούνται για πληρωμή όταν 

αφορούν δαπάνες που δεν προβλέπονται μεν από το νόμο (έλεγχος νομιμότητας), 

θεωρούνται όμως «λειτουργικές» για το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Η δαπάνη σχετίζεται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του δήμου, οι 

οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα 

των δημοτών. 

 Η δαπάνη συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών για την προαγωγή των 

τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του δήμου. 

 Η δαπάνη 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 πραγματοποίησης της. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα λειτουργικών δαπανών σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 
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 Η περιοδική ενίσχυση απόρων κατοίκων με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και 

διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 

Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 

 Η προσωρινή στέγαση απόρων κατοίκων και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων 

συσσιτίων για άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω 

παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η 

Οικονομική Επιτροπή του οικείου δήμου, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες 

για τους άπορους κατοίκους από τους εφημέριους του των Ιερών Ναών του 

οικείου δήμου. 

  Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, 

σπουδαστές και φοιτητές. 

 Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών 

εκδηλώσεων των δήμων. 

Επίσης, στο άρθρο 169 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο προληπτικός 

έλεγχος δαπανών των δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με τις διατάξεις 

αυτές εξετάζεται: 

 Αν η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του δήμου. 

 Αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των δήμων. 

 Αν τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι πλήρη. 

3.3 Υποκείμενο προληπτικού ελέγχου 

Υποκείμενο του προληπτικού ελέγχου των δαπανών είναι οι αρμόδιοι διατάκτες 

(Κύριοι και Δευτερεύοντες). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014, «διατάκτης είναι 

ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις 

όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιαδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο 

από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του 
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φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του». 

Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των 

πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του απευθείας από τον προϋπολογισμό του 

φορέα ενώ δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε 

βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεση του κατ’ εντολή του κύριου 

διατάκτη». 

Στην περίπτωση των δήμων, διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του 

Ν. 4270/2014 είναι το δημοτικό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος. Η 

ουσιαστική διαφορά με το στενό δημόσιο τομέα είναι ότι, η νομοθεσία που διέπει τους 

δήμους δεν προβλέπει τη διάκριση μεταξύ «κύριων διατακτών» και δευτερευόντων 

διατακτών» ούτε τη δυνατότητα των διατακτών, να μεταβιβάζουν πιστώσεις σε άλλα 

όργανα με σκοπό να διατίθενται οι μεταβιβασθείσες πιστώσεις από τα όργανα αυτά. 

3.4 Αντικείμενο προληπτικού ελέγχου 

Αντικείμενο του προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1 

περ. α του Συντάγματος είναι ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με 

ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. Ο έλεγχος, αφορά τη θεώρηση ή μη 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

πριν την εκταμίευση δημοσίου χρήματος. 

Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των δήμων με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων 

(5.000) κατοίκων εισήχθη για πρώτη φορά το έτος 2004 (άρθρο 23 Ν. 3202/2003), 

άρχισε να εφαρμόζεται από την 1/7/2005, και επεκτάθηκε από 1/1/2011 στις δαπάνες 

των δήμων, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των 

κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των 

δημοτικών ανώνυμων εταιρειών ανεξαρτήτως πληθυσμού (άρθρο 275 του Νόμου 

3852/2010- «Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 
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3.5 Όργανα άσκησης δικαστικού προληπτικού ελέγχου 

Ο προληπτικός έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των 

υπουργείων και των υπηρεσιών των λοιπών κύριων διατακτών, καθώς και των 

επιτροπικών ενταλμάτων, με τα οποία μεταβιβάζονται πιστώσεις στους δευτερεύοντες 

διατάκτες, ασκείται από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι 

εδρεύουν στα καταστήματα των υπουργείων και των υπηρεσιών των λοιπών κύριων 

διατακτών (άρθρο 31  του Ν. 4129/13). 

Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των δήμων και των εποπτευόμενων νομικών του 

προσώπων ασκείται από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στις υπηρεσίες 

Επιτρόπων τοποθετείται το αναγκαίο επικουρικό προσωπικό, αποτελούμενο από 

υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες Επιτρόπων 

ανέρχονται σε ογδόντα οχτώ (88), και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) υπηρεσίες στα 

Υπουργεία, μία (1) στη Βουλή των Ελλήνων, έξι (6) σε μεγάλα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οχτώ (8) σε μεγάλους δήμους και τέλος πενήντα 

τέσσερις (54) στις πρωτεύουσες των νομών. 

3.6 Διαδικασία προληπτικού έλεγχου 

Μετά την ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης από τις υπηρεσίες του διατάκτη 

(οικονομική υπηρεσία δήμου), δηλαδή μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης με την 

οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του δήμου έναντι τρίτων, η δαπάνη 

εκκαθαρίζεται και εκδίδεται το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Το χρηματικό 

ένταλμα αποστέλλεται στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου 

να θεωρηθεί, αφού πρώτα ελεγχθεί η νομιμότητα και η κανονικότητα της εντελλόμενης 

δαπάνης. 

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου, αν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι η εντελλόμενη δαπάνη 

είναι νόμιμη και κανονική, προβαίνει στη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος και το 

αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να εξοφληθεί. Αν όμως υπάρχει 

οποιαδήποτε έλλειψη ή παρατυπία στα δικαιολογητικά του υποβληθέντος χρηματικού 

εντάλματος, τότε ο Επίτροπος συντάσσει πράξη επιστροφής, όπου σημειώνονται οι 

διαπιστωθείσες ελλείψεις για τις οποίες ζητείται αναπλήρωση. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης παρανομίας συντάσσεται αιτιολογημένη πράξη άρνησης της θεώρησης. 
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Αν ο διατάκτης αποδεχθεί τις απόψεις του Επιτρόπου, τότε το χρηματικό ένταλμα είτε 

διορθώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιτρόπου, και επαναφέρεται για 

θεώρηση, είτε ακυρώνεται. Με τη διαδικασία αυτή αποτρέπεται η διενέργεια της 

δαπάνης, καθώς και η παράνομη εκταμίευση δημοσίου χρήματος. 

Όταν ο διατάκτης έχει αντίθετη άποψη, επανυποβάλλει εγγράφως το χρηματικό 

ένταλμα για θεώρηση στον Επίτροπο. Το έγγραφο πρέπει να είναι πλήρως 

τεκμηριωμένο και να αποκρούει με επιχειρήματα τους ισχυρισμούς του Επιτρόπου, που 

αναπτύσσονται στην πράξη επιστροφής. Επίσης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από το 

αποδεικτικό κοινοποίησης που αφορά την πράξη επιστροφής του Επιτρόπου στο 

φερόμενο ως δικαιούχο της εντελλόμενης δαπάνης από την Οικονομική Υπηρεσία του 

διατάκτη (άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4129/2013). Εφόσον, ο Επίτροπος εμμείνει στην 

άρνηση θεώρησης, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά με αιτιολογημένη έκθεση διαφωνίας 

το φάκελο της υπόθεσης στο αρμόδιο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικός σχηματισμός), προκειμένου να επιλυθεί η 

δημοσιολογιστική διαφορά. Εάν το έγγραφο επανυποβολής του χρηματικού εντάλματος 

αρκεί ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις του Επιτρόπου, τότε αυτό υπογράφεται και η 

δαπάνη εξοφλείται. 

Μετά τη διατύπωση γνώμης από το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας ο φάκελος του 

χρηματικού εντάλματος χρεώνεται σε Πάρεδρο ή Εισηγητή. Η επίλυση της διαφοράς 

λαμβάνει τη μορφή Πράξης του Κλιμακίου, η οποία είναι δεσμευτική τόσο για τον 

Επίτροπο όσο και για το διατάκτη. Σημειώνεται εδώ ότι το Κλιμάκιο περιορίζεται 

αυστηρά στους προβαλλόμενους από τον Επίτροπο λόγους διαφωνίας όπως αυτοί έχουν 

διατυπωθεί στην πράξη επιστροφής και αναπτυχθεί στην έκθεση διαφωνίας. 

Βέβαια το Κλιμάκιο μπορεί να προβεί σε παρεμπίπτοντα έλεγχο εφόσον κριθεί 

απαραίτητο λόγω της σπουδαιότητας του θέματος που θα ανακύψει. Περαιτέρω το 

Κλιμάκιο επιλαμβανόμενο διαφωνίας σχετικά με τη θεώρηση χρηματικού εντάλματος 

μπορεί «λόγω της μείζονος σπουδαιότητας του προκύψαντος θέματος ή ως έχοντος 

τούτου γενικώτεραν σημασίαν» να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια με 

Πρακτικό, το οποίο επέχει θέση εισήγησης, την οποία αναπτύσσει ενώπιον αυτής ο 

οριζόμενος δι’ αυτού (Πρακτικού) εισηγητής. Τα Πρακτικά της Ολομέλειας που θα 

εκδοθούν δεσμεύουν το παραπέμψαν Κλιμάκιο ως τη δοθείσα λύση στο παραπεφθέν 

ζήτημα. 



44 

 

Σε ενδεχόμενη αμφιβολία σχετικά με τη θεώρηση χρηματικού εντάλματος, ο Επίτροπος 

μπορεί να απευθυνθεί με έκθεσή του στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για την άρση των αμφιβολιών. Στην έκθεση αυτή οφείλει να παραθέσει τα πραγματικά 

περιστατικά που συγκροτούν το ιστορικό της υπόθεσης καθώς και τη γενεσιουργό αιτία 

της δαπάνης. Ακολούθως, πρέπει να προσδιορίσει κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο 

το σημείο εκείνο, στο οποίο εστιάζεται η αμφιβολία του, παραθέτοντας τις πιθανές 

ερμηνευτικές εκδοχές και την άποψή του αναφορικά με το ποια από αυτές είναι η ορθή. 

Το Κλιμάκιο αίροντας την αμφιβολία επιστρέφει με πρακτικό του το φάκελο στον 

Επίτροπο, ο οποίος οφείλει να υπαγάγει τα πραγματικά περιστατικά στην ερμηνευθείσα 

από το Κλιμάκιο διάταξη και να προχωρήσει, εφόσον δεν διαπιστωθεί άλλος λόγος 

νομιμότητας ή κανονικότητας, στη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος. Στις 

περιπτώσεις άρσης αμφιβολιών σχετικά με τη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων 

μπορεί ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να κρίνει αναγκαίο λόγω της 

σοβαρότητας ή της γενικότητας να προκαλέσει γνώμη της Ολομέλειας επί ζητήματος, 

το οποίο τίθεται εις αυτόν από το αρμόδιο Κλιμάκιο. Η γνώμη της Ολομέλειας είναι 

δεσμευτική για το Κλιμάκιο (άρθρο 38 Ν. 4139/2013). 

Οι πράξεις με τις οποίες επιλύονται δημοσιολογιστικές διαφορές ή τα πρακτικά του 

αρμοδίου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τα οποία αίρονται αμφιβολίες 

σχετικά με τη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων, μπορούν να ανακληθούν είτε για 

πλάνη περί το δίκαιο ή τα πράγματα, που εμφιλοχώρησε κατά την έκδοση τους, ή λόγω 

επίκλησης νέων κρίσιμων εγγράφων που δικαιολογούν την ανάκληση (άρθρο 32 Ν. 

4139/2013). 

Το αρμόδιο Τμήμα επιλαμβάνεται της ανάκλησης της πράξης ή του πρακτικού 

αυτεπάγγελτα (με αφορμή και έγγραφο του φερόμενου ως δικαιούχου του ελεγχθέντος 

χρηματικού εντάλματος, αλλά και τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον), μετά από αίτηση 

του Γενικού Επίτροπου της Επικρατείας ή του διατάκτη μέσα σε προθεσμία 30 ημερών 

από την κοινοποίηση της πράξης ή του πρακτικού του Κλιμακίου στον αρμόδιο φορέα. 

Η ανάκληση χωρεί μόνο εφόσον κατά την έκδοση της πράξης εμφιλοχώρησε πλάνη 

περί το δίκαιο ή περί τα πράγματα ή λόγω λογιστικού λάθους ή εάν προσκομίζονται νέα 

στοιχεία που δικαιολογούν της ανάκληση αυτή και όχι κατόπιν απλής επανεξέτασης 

των ήδη κριθέντων ζητημάτων. Δεύτερη αίτηση ανάκλησης κατά της ίδιας πράξης δεν 

επιτρέπεται. 



45 

 

Επισημαίνεται ότι η εξόφληση χρηματικού εντάλματος χωρίς να προηγηθεί θεώρησή 

του από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθιστά μη νόμιμη τη διενεργηθείσα 

πληρωμή, η οποία αποτελεί έλλειμμα στη διαχείριση του νομικού προσώπου. 

Στην περίπτωση, που ο Επίτροπος δε θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα και το αρμόδιο 

Κλιμάκιο ή Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε περίπτωση ανακλήσεως, έχει 

αποφανθεί για τη μη θεώρηση του, τότε ο αρμόδιος Υπουργός έχει τη δυνατότητα να 

ζητήσει τη θεώρηση του εντάλματος με ευθύνη του. Ακολούθως, ο Γενικός Επίτροπος 

της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακοινώνει αυθημερόν στον Υπουργό 

Οικονομικών, το υπουργικό συμβούλιο και τη Βουλή πίνακα των χρηματικών 

ενταλμάτων, που έχουν θεωρηθεί με τη ανωτέρω διαδικασία καθώς και την αιτιολογία 

της μη θεώρησης τους. Η Βουλή εντός της πρώτης της συνόδου είναι αρμόδια να 

εγκρίνει η όχι τα συγκεκριμένα εντάλματα. Σε αρνητική περίπτωση αυτά 

καταλογίζονται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν 

αιτήσεως του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας (άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4129/2013). 

Ανάλογη δυνατότητα δεν προβλέπεται για δημάρχους ή προέδρους Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

3.7 Τα όρια του προληπτικού 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ./τος 136/11, ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

προληπτικός έλεγχος διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή 

ελεγκτικά πρότυπα, επί δαπανών που υπερβαίνουν κατά χρηματικό ένταλμα τα όρια, τα 

οποία καθορίζονται ανά κατηγορία ελεγχόμενων φορέων ως ακολούθως: 

 Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης. Από του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ και άνω. Δαπάνες Κεντρικής Διοίκησης για πληρωμές που διενεργούνται 

στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών (άρθρο πρώτο, παρ. Ζ ν. 4152/2013): Από 

του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω. 

 Δαπάνες ΝΠΔΔ (όπου ασκείται προληπτικός έλεγχος): Από του ποσού των δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ και άνω. 

 Για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.(Εθνικό Σύστημα Υγείας) από το 

ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω. 

 Δαπάνες ΟΤΑ α’ βαθμού (Δήμων): Από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ και άνω. 
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 Δαπάνες ΟΤΑ β’ βαθμού (Περιφερειών): Από του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) ευρώ και άνω. 

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών ΦΠΑ. 

Κατ’ εξαίρεση, δαπάνες οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις εκτέλεσης έργων, μελετών 

ή προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα όρια της 

προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται προληπτικά κατά την υποβολή του πρώτου 

λογαριασμού και μόνο, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχονται 

τυχόν παρατάσεις και ανανεώσεις των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου αυτής, καθώς και οι συμπληρωματικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και 

έργων. 

Ελέγχονται επίσης προληπτικά, ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες, για: i) μισθοδοσία του 

πάσης φύσεως προσωπικού και μόνο όσον αφορά στο πρώτο χρηματικό ένταλμα, ii) 

πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες και αποζημιώσεις για κάθε αιτία) και iii) επιχορηγήσεις 

σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

Σε αυτό το σημείο παρατίθενται παραδείγματα από τη νομολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για τους δήμους και τα εποπτευόμενα Νομικά τους Πρόσωπα, προκειμένου 

να διευκρινισθούν τα ανωτέρω όρια τόσο σε περιπτώσεις συμβάσεων όσο και σε 

περιπτώσεις μισθοδοσίας, πρόσθετων αμοιβών και επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του δήμου. 

 Έστω σύμβαση άνω του ορίου των 5.000 ευρώ, ελέγχεται προληπτικά, 

ανεξαρτήτου ποσού, το πρώτο χρηματικό ένταλμα αυτής. Σε περίπτωση 

παράτασης ή ανανέωσης ελέγχεται πάλι προληπτικά το πρώτο χρηματικό ένταλμα 

εφόσον προκαλείται δαπάνη μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ (Πράξεις Κλιμακίου VII 

Τμήματος 26, 77/2015). Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται το πρώτο χρηματικό 

ένταλμα που αφορά συμπληρωματική σύμβαση έργου ή υπηρεσία, εφόσον 

συνάπτεται μετά την αρχική σύμβαση. Οι δαπάνες που αφορούν μισθώσεις 

ακινήτων δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία. Συνεπώς, χρηματικό ένταλμα 

για καταβολή μισθωμάτων αξίας κάτω των 5.000 ευρώ δεν ελέγχεται προληπτικά 

( Πράξη Κλιμακίου VII Τμήματος 213/2013). 

 Δαπάνες που αντιστοιχούν σε περισσότερες από μια συμβάσεις αξίας κάτω των 

5.000 ευρώ και εκκαθαρίζονται με ένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής αξίας άνω 
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των 5.000 ευρώ δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο (Πράξη Κλιμακίου VII 

Τμήματος 25/2015) 

 Το πρώτο χρηματικό ένταλμα καταβολής της αντιμισθίας των «αιρετών» καθώς 

και των κάθε είδους αποζημιώσεων (αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής στις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων όπως δημοτικό συμβούλιο, οικονομική 

επιτροπή κ.α., λόγω μετακίνησης εκτός έδρας κ.τ.λ.) ελέγχεται προληπτικά 

ανεξαρτήτως ποσού της δαπάνης του χρηματικού εντάλματος. 

 Ομοίως ελέγχεται το πρώτο χρηματικό ένταλμα μισθοδοσίας όλων των 

κατηγοριών του προσωπικού όπως μόνιμου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 

ορισμένου χρόνου και μετακλητού. Υπό αυτή την έννοια ελέγχονται τα 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που εκκαθαρίζουν τις αποδοχές του πρώτου 

μήνα μετά το διορισμό, τη μετάταξη ή την απόσπαση υπαλλήλου. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να τονισθεί, ότι δε μπορεί να αμφισβητηθεί η νομιμότητα του 

διορισμού ή της μετάταξης υπαλλήλου, εφόσον το πρώτο χρηματικό ένταλμα της 

μισθοδοσίας του έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο. Αυτό μπορεί να 

συμβεί μόνο εάν συντρέχει λόγος αναθεώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 48 του Ν. 4129/2013. 

  Ομοίως ελέγχονται, ανεξαρτήτου ποσού, τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν 

δαπάνες καταβολής πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού, όπως αποζημιώσεις για 

υπερωριακή απασχόληση, για έξοδα κίνησης καθώς και για συμμετοχή σε 

συλλογικά όργανα. Σύμφωνα με τα πρακτικά της 11
ης

 Γενικής Συνεδρίασης της 

2ας Μαΐου 2012 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως «πρόσθετες 

αμοιβές», οι οποίες υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο ανεξαρτήτως ποσού, 

νοούνται όλες οι αποζημιώσεις, οι οποίες έχουν το χαρακτήρα της πρόσθετης 

απολαβής για οποιαδήποτε αιτία. 

 Στην ίδια ως άνω κατηγορία ανήκει και η δαπάνη για την καταβολή αναδρομικών 

αποδοχών. Η καταβολή αυτή δεν εντάσσεται στην τακτική μισθοδοσία και 

επομένως υπόκεινται σε έλεγχο για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν καταλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες, με ειδικές διατάξεις, 

έχουν εξαιρεθεί από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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3.8 Εξαιρέσεις του προληπτικού ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 169 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Νόμος 3463/2006) 

από τον προληπτικό έλεγχο εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών: 

 Δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποδοχών καθώς και των κατ’ αποκοπή εξόδων 

κίνησης των τακτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων και των με σύμβαση 

αορίστου χρόνου, πλην των πρόσθετων αμοιβών αυτών και της μισθοδοσίας του 

πρώτου μηνός εκείνων που διορίζονται ή μονιμοποιούνται. 

 Δαπάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων (ασφαλιστικών 

εισφορών, φόρων κλπ). 

 Περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, εκτός από 

εκείνες που καταβάλλονται για πρώτη φορά, μετά την κατάρτιση, παράταση, 

ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής σύμβασης. 

 Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας. 

 Υποχρεωτικές δαπάνες που αφορούν α) τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης, β) τα 

τοκοχρεολύσια των δανείων, γ) τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης 

οχημάτων, και δ) οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το 

διατακτικό τους, οφειλών (περιπτώσεις στ, ζ, η, ιβ της παρ 1 του άρθρου 158 του 

Ν. 3463/2006) καθώς και οι δαπάνες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 

συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων και των δημαρχιακών επιτροπών 

(πλέον οικονομικών επιτροπών). 

 Δαπάνες κατ’ είδος μικρότερες των χιλίων ευρώ ετησίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο προσυμβατικός έλεγχος στους Ο.Τ.Α.  

Η ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας στην ανάθεση των δημοσίων 

συμβάσεων ιδίως αυτών που αφορούν έργα, υπηρεσίες και προμήθειες, των οποίων το 

οικονομικό αντικείμενο είναι σημαντικό, αποτέλεσε κύριο στόχο της Ελληνικής 

Πολιτείας. Για το λόγο αυτό ανατέθηκε ο προληπτικός έλεγχος της νομιμότητας των 

ανωτέρω συμβάσεων (προσυμβατικός έλεγχος) στο κατεξοχήν αρμόδιο δικαστικό 

όργανο, το Ελεγκτικό Συνέδριο ( άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2741/99). 

Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των 

συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, κατοχυρώθηκε και συνταγματικά με την 

αναθεώρηση του 2001. Ειδικότερα, το άρθρο 98 του Συντάγματος, διευρύνοντας τις 

αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το εδάφιο β’ της παρ. 1 αυτού, ορίζει ότι 

στην αποκλειστική αρμοδιότητά του ανήκει «ο έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης 

οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξομοιώνεται με το δημόσιο, από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει». 

Η πολύτιμη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην κατεύθυνση της διασφάλισης 

του πλαισίου νομιμότητας και του υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού κατά την 

ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, αποδεικνύεται από την αύξηση των αρμοδιοτήτων 

του Συνεδρίου, κατόπιν ψήφισης του νομοθετικού πλαισίου για τον Καλλικράτη. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 278 του Ν. 3852/2010 θεσπίζεται για πρώτη φορά 

η αρμοδιότητα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υποχρεωτική 

διενέργεια προληπτικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, και 

παροχής υπηρεσιών προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, ποσού εκατό χιλιάδων 

ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, που συνάπτουν οι δήμοι και τα 

νομικά τους πρόσωπα. Ο προληπτικός έλεγχος για τα αντίστοιχα έργα 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων 

ευρώ εξακολουθεί να διενεργείται από το αρμόδιο Κλιμάκιο. 
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4.1 Προσυμβατικός έλεγχος-έννοια 

Στο άρθρο 98 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος ορίζεται, ότι στην αρμοδιότητα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει και ο «έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας 

στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που 

εξομοιώνεται με το δημόσιο από την άποψη αυτή όπως ο νόμος ορίζει». 

Σύμφωνα με τον κ. Ε. Βενιζέλο κατά τη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της 

Αναθεωρητικής Βουλής της 8-3-2001 «Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώθηκε 

συνταγματικά η αρχικώς εισαχθείσα νομοθετική ρύθμιση του ελέγχου νομιμότητας της 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκφράστηκε η βούληση 

του συνταγματικού νομοθέτη για την έντονη ανάγκη διαφάνειας κατά την οικονομική 

λειτουργία του Κράτους». Έτσι, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να υπάγεται στον έλεγχο 

νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κάθε σύμβαση μεγάλης οικονομικής αξίας, 

αρκεί αντισυμβαλλόμενος να είναι το δημόσιο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εξομοιώνεται με το δημόσιο από την άποψη 

των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη σύμβαση. 

Ο έλεγχος αυτός επιβάλλεται απ’ ευθείας από το Σύνταγμα είναι εξωτερικός έλεγχος, 

αφού δεν ανήκει στην εκτελεστική εξουσία ή στη διοικητική λειτουργία ή σε όργανα 

του Κοινοβουλίου, ούτε υπάγεται σε πρωτοβουλία ή διακριτική ευχέρεια οποιουδήποτε 

υπουργού ή φορέα. Ο όρος «σύμβαση μεγάλης οικονομικής αξίας» είναι αόριστη 

νομική έννοια, την εξειδίκευση της οποίας επιχειρεί ο νομοθέτης δίνοντας ευρεία 

ευχέρεια για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου (Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, 1990, 

σελ. 275). Θα πρέπει δε να γίνει αποδεκτό, λόγω της κατοχύρωσης της διαφάνειας ως 

συνταγματικής αρχής, ότι μόνο περιορισμένου εύρους συμβάσεις δύναται να 

εξαιρούνται του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργεί έλεγχο νομιμότητας σε όλες τις συμβάσεις των 

προμηθειών του δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων που εξομοιώνονται με 

αυτό, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Ο έλεγχος αφορά ακόμη και εκείνους τους φορείς 

που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, της οποίας οι μετοχές έχουν 

εισαχθεί στο χρηματιστήριο. 
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Σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγονται πλέον όλες 

ανεξαιρέτως οι συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος 

είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το δημόσιο. Έτσι, 

υπάρχουν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης 

(ομοιογενείς συμβάσεις) και συμβάσεις μεταξύ ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης και 

ενός ιδιώτη (ετερογενείς συμβάσεις). 

Ενδεικτικά, στον προσυμβατικό έλεγχο υπάγονται: 

α) οι αρχικές συμβάσεις που ελέγχονται λόγω ποσού 

β) οι προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που συνάπτονται μεταξύ των φορέων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή αυτών και του δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα 

γ) οι τροποποιήσεις όρων σύμβασης, η οποία έχει υποστεί προσυμβατικό έλεγχο, όταν 

οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μετά τη σύναψη και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της τροποποιούμενης σύμβασης και προκαλούν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 

τέτοιο που να υπερβαίνει χρηματικό όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο. 

δ) οι συμπληρωματικές συμβάσεις, ανεξαρτήτου ποσού, διότι αυτές αποτελούν 

παρακολούθημα της αρχικής σύμβασης καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται σε 

εκτέλεση όρου προγενέστερης σύμβασης και το οικονομικό τους αντικείμενο 

υπερβαίνει το θεσπιζόμενο όριο υπαγωγής στον ανωτέρω έλεγχο. 

ε) οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίου έργου 

στ) οι συμβάσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων από δημόσιες 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως η ΕΘΕΛ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Εθνικό Θέατρο, το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, ο Οργανισμός Μεγάρου Θεσσαλονίκης ο 

ΟΑΣΘ Α.Ε., ο ΟΣΕ Α.Ε., η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τα ΕΛΤΑ Α.Ε. κ.λ.π. 

ζ) οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το Ν. 3389/2005. 
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4.2 Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

Ο έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, εκτέλεσης έργων και 

παροχής υπηρεσιών των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. υπερβαίνει 

το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά από τα 

αρμόδια Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4129/2013). 

«Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, που συνάπτονται από το 

Δημόσιο και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 

(500.000) ευρώ και μέχρι το όριο του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται 

υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του 

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

των φορέων αυτών Για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

των οικείων συμβάσεων δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στο φόρο 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται 

είναι άκυρη» (προσθ. εδαφίου μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 με την 

περ. 1 της υποπαραγράφου. Γ1 του άρθρου. 1ο του Ν.4254/14, ΦΕΚ-85Α/7-4-14). 

Ο ανωτέρω έλεγχος επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διεξάγεται υποχρεωτικά πριν τη σύναψη τους, εφόσον 

η προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ. 

Οι προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα εμπίπτουν 

στον προσυμβατικό έλεγχο εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των έργων, τα οποία 

αφορά η προγραμματική σύμβαση είναι ανώτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000). 

Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού άνω των 

διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000) χωρίς Φ.Π.Α. διενεργείται υποχρεωτικά 

προληπτικός έλεγχος νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) πριν από τη σύναψη τους, 

από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι ορισμένος για τον προληπτικό 

έλεγχο των δαπανών τους. Σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει 

το ποσό των 500.000 ευρώ ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται από το αρμόδιο 

Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 36 του Ν. 4129/2013). 
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Για την υπαγωγή ή μη στον προσυμβατικό έλεγχο, ως προϋπολογιζόμενη δαπάνη, 

πρέπει να θεωρηθεί αυτή της διακήρυξης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο ή 

η προμήθεια και κατά κανόνα αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς εκ μέρους των 

διαγωνιζομένων. 

4.3 Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο των δήμων και των νομικών 

προσώπων-διαδικασία άσκησης αυτού 

Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτουν οι δήμοι και τα νομικά τους 

πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) εισήχθη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την 

1/1/2011 με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) για τις συμβάσεις 

προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών 

προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι δήμοι και τα 

νομικά τους πρόσωπα προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας 

(Φ.Π.Α.), ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (από 11/4/2012, πάνω από 200.000 

ευρώ) και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, διενεργείται 

υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψη τους από 

τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι ορισμένος για τον προληπτικό 

έλεγχο των δαπανών τους. Για τις συμβάσεις, των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, 

διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψη τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην 

αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται από το 

δήμο και όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού υπερβαίνει τις 500.000 

ευρώ. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι, ο έλεγχος «νομιμότητας» ασκείται από το αρμόδιο 

Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδρεύει στην Αθήνα. 

Οι συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις προμηθειών, αγαθών παροχής υπηρεσιών και 

εκτέλεσης έργων των δήμων αλλά και των νομικών τους προσώπων ελέγχονται 

προληπτικά, πριν από τη σύναψη τους από τα αρμόδια Κλιμάκια, εφόσον η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) 

ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ δύο αναθετουσών αρχών, οι 
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οποίες αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο, 

εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των έργων που αφορά η προγραμματική σύμβαση, 

είναι ανώτερο των 10.000.000 ευρώ. 

Για τον ως άνω έλεγχο «νομιμότητας» οι δήμοι υποβάλλουν στον Επίτροπο, ο οποίος 

είναι ορισμένος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους, φάκελο με όλα τα 

σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού, που αφορούν την προμήθεια, το έργο ή 

την υπηρεσία εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται από 200.000 ευρώ έως 

500.000 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα έγγραφα κατά τα οποία 

αποκλείεται από το διαγωνισμό, συμμετέχουσα επιχείρηση. Ο δήμος μπορεί να ζητήσει 

τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας, 

που προηγούνται της σύναψης της οικείας σύμβασης. Ο αρμόδιος Επίτροπος οφείλει να 

ολοκληρώσει τον προληπτικό έλεγχο της σύμβασης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο 

διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από το φορέα πριν την παρέλευση της 

ως άνω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση των εγγράφων και 

τη συμπλήρωση του φακέλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. 

Αν οι ανωτέρω ημερομηνίες παρέλθουν χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί 

με αιτιολογημένη πράξη του Επιτρόπου, τότε αυτό θεωρείται εγκεκριμένο. Η εκδοθείσα 

πράξη κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο φορέα, ο οποίος υποχρεούται να την 

κοινοποιήσει με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Σε περίπτωση που η πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Κλιμακίου ή του Επιτρόπου 

είναι αρνητική τότε είτε ο δήμος είτε όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 

καταθέσει αίτηση ανάκλησης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η αίτηση 

ανάκλησης πράξης του Κλιμακίου ή του Επιτρόπου κατατίθεται εντός δεκαπέντε 

ημερών (15) από την κοινοποίηση της πράξης στον αρμόδιο φορέα και μπορεί να 

ασκηθεί είτε για λόγους πλάνης περί τα πράγματα δηλαδή εσφαλμένης αντίληψης των 

πραγματικών γεγονότων είτε πλάνης περί το νόμο δηλαδή εσφαλμένης ερμηνείας ή 

πλημμελούς εφαρμογής του νόμου. Η αίτηση ανάκλησης κοινοποιείται, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση, με επιμέλεια του αιτούντος, σε κάθε ένα που έχει έννομο συμφέρον. Ο 

Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο 
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της ανάκλησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον. Άλλη 

αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται (άρθρο 36 του Ν. 4129/2013). 

4.4 Έκταση και φύση του ελέγχου  

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι καθολικός, 

αυτεπάγγελτος και πλήρης. Ο έλεγχος αποβλέπει στη διαπίστωση πιθανών ουσιωδών 

νομικών πλημμελειών στις πράξεις της διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της 

σχετικής σύμβασης. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού το αρμόδιο όργανο ελέγχου, δεν 

υποκαθιστά ούτε ελέγχει τα αρμόδια διοικητικά όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των 

πραγμάτων. Επίσης, δεν ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων της Διοίκησης ή 

τις κρίσεις σκοπιμότητας αυτής. Ο έλεγχος που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 

έλεγχος νομιμότητας χωρίς όμως να επεκτείνεται σε τεχνικής φύσεως ζητήματα, τα 

οποία εκφεύγουν του ελέγχου (Πράξη VI Τμημ. 89/2008). 

Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται στο πλαίσιο των δημόσιων 

συμβάσεων είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση, αφού αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η 

σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης δεν είναι νόμιμες. 

4.5 Εκτελεσθείσες συμβάσεις 

Ο προσυμβατικός έλεγχος ασκείται σε κάθε περίπτωση κατά το στάδιο προ της έναρξης 

εκτέλεσης των συμβάσεων και αποσκοπεί στην πρόληψη τυχόν παραβάσεων στην 

κείμενη νομοθεσία και στην αποφυγή άκυρων συμβάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι οι υπηρεσίες να παρασχεθούν με βάση την ελεγχθείσα και κριθείσα ως νόμιμη 

σύμβαση και όχι υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος 

θα είναι κατασταλτικός, πράγμα που αντίκεινται στις σχετικές διατάξεις (Πράξη VI 

Τμήματος 30/2009, 172, 71/2007, 233, 277, 225, 184, 177, 156/2006). 

Ο προσυμβατικός έλεγχος προϋποθέτει σύμβαση υπό εκτέλεση, δηλαδή σύμβαση της 

οποίας οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά την κρίση του δικαστηρίου, ότι η διαδικασία 

είναι νόμιμη, ενώ δεν αφορά καταρτισθείσα σύμβαση, οποία έχει ήδη εκτελεσθεί έστω 

και μερικώς. Μη τήρηση της διαδικασίας του εν λόγω ελέγχου από τον αρμόδιο 

Κλιμάκιο ή τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

ακυρότητα της σύμβασης (Πράξη Ε’ Κλιμακίου 12/2014). 
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4.6 Έλεγχος επί μέρους φάσεων της διαδικασίας 

Στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 «Προληπτικός έλεγχος Συμβάσεων Ο.Τ.Α.» ορίζεται 

ότι «ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για 

επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας 

σύμβασης». Ο έλεγχος επί μέρους φάσεων της διαδικασίας του διαγωνισμού, αρχίζει με 

την ενεργοποίηση του διαγωνισμού, μέσω της έγκρισης της σχετικής διακήρυξης από 

τα αρμόδια όργανα του φορέα και την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων 

δημοσιότητας. 

Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου δεν 

αποφαίνεται για κάθε νομικό ζήτημα που σχετίζεται με τη διαδικασία του διαγωνισμού, 

διότι αυτό θα είχε ως συνέπεια να μεταβληθεί σε γνωμοδοτικό όργανο της διοίκησης, 

χωρίς την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης από το νόμο (Πράξη Ζ’ Κλιμακίου 179/2009). 

4.7 Έλεγχος της διακηρύξεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη και για αυτό δεσμεύει, με 

τους όρους της, τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους συμμετέχοντες στη 

διαγωνιστική διαδικασία. Ο έλεγχος της διακηρύξεως από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

συνίσταται τόσο στον έλεγχο του ελάχιστου περιεχομένου αυτής όσο και στην τήρηση 

των κανόνων δημοσιότητας. Όταν ο διαγωνιζόμενος λαμβάνει μέρος στη διαδικασία, 

χωρίς να διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το κύρος της διακήρυξης, τότε δεν έχει 

έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη διαδικασία σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Ο μη καθορισμός προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή η ασάφεια ως προς αυτήν στη 

διακήρυξη διαγωνισμού συνιστά πλημμέλεια, η οποία επάγεται ακυρότητα της 

διακήρυξης καθώς και της, υπό εξέλιξη, διαγωνιστικής διαδικασίας (Πράξη IV 

Τμήματος 133/2008). Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του αναδόχου απορρέουν από 

το περιεχόμενο της διακήρυξης, στους όρους της οποίας πρέπει να προσδιορίζεται με 

σαφήνεια και πληρότητα, το είδος, η ακριβής ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, οι 

τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών ή 

προμηθειών και συνεπώς η διάρκεια της σύμβασης (Πράξη ΣΤ Κλιμακίου 122/2008). 

Στο ελάχιστο περιεχόμενο της διακήρυξης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και το στάδιο 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, το οποίο πρέπει να προβλέπει έλεγχο της 



57 

 

συμφωνίας των προσφορών με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Η αναθέτουσα 

αρχή δε μπορεί να έχει την ευχέρεια να ελέγξει τη συμφωνία μέρους μόνο των τεχνικών 

προδιαγραφών. Με τη διακήρυξη απαιτείται να προσδιορίζεται με σαφήνεια και 

πληρότητα το είδος, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές. Ασάφειες των στοιχείων 

αυτών μπορούν να δυσχεράνουν ή να αποτρέψουν τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο 

διαγωνισμό, είτε να έχουν ως αποτέλεσμα την υποβολή απαράδεκτων προσφορών, 

επηρεάζοντας την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού (Απόφαση VI Τμήματος 

4608/2014). 

Η διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και αφορά επίσης τους δήμους και τα νομικά 

πρόσωπα αυτών, διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, η οποία επιβάλλει εκτός από 

την υποχρέωση σαφήνειας των όρων της διακήρυξης και την υποχρέωση να περιγράψει 

κατά τρόπο σαφή και ακριβή στη διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν, τις 

πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες θα κληθεί να παράσχει ο ανάδοχος την υπηρεσία. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να διαθέτει όλες τις 

πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να αποφασίσει αν θα μετάσχει ή όχι στο 

διαγωνισμό και να έχει σε περίπτωση συμμετοχής του τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες, με 

τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, κατά το στάδιο προετοιμασίας και υποβολής της 

προσφοράς του (Απόφ. Μειζ. Συνθ. 2694 /2014). 

Ο έλεγχος αυτός, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, διότι σε περίπτωση ασυμφωνίας του προσφερόμενου είδους με το σύνολο 

των τεχνικών προδιαγραφών η ενδεχόμενη ποινή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

την έκπτωση του προμηθευτή από τη σύμβαση (Πράξη ΣΤ Κλιμ. 70/2008). 

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της 

διακήρυξης. Η κλασσική αντίληψη για τη διαφάνεια στους διαγωνισμούς αναφέρεται 

στην τήρηση των διαδικαστικών κανόνων δημοσιότητας που επιτρέπουν στους 

διαγωνιζόμενους να πληροφορηθούν, ότι υπάρχει πρόθεση διεξαγωγής δημοσίου 

διαγωνισμού και να συμμετέχουν, εφόσον θεωρούν ότι ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του διαγωνισμού καθώς και των όρων αυτού, αφού πρώτα έχουν λάβει 

πλήρη γνώση. 
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Στις ανοικτές διαδικασίες σύναψης συμβάσεως προβλέπεται υποχρεωτική ελάχιστη 

προθεσμία παραλαβής προσφορών, η οποία ανέρχεται σε 52 ημέρες από την 

ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην επίσημη εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί από 36 έως 22 

τουλάχιστον ημέρες, εφόσον έχει δημοσιευτεί προκαταρκτική προκήρυξη που 

περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες του διαγωνισμού. Στην περίπτωση 

κατά την οποία μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με 

τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, πρέπει, από τη δημοσίευση της σχετικής 

ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, να μεσολαβήσει 

διάστημα όχι μικρότερο από αυτό που είχε ορισθεί στην αρχική διακήρυξη. Αυτό 

διαφοροποιείται εάν από την απόφαση της μετάθεσης προβλέπεται και σύντμηση των 

ελάχιστων προθεσμιών (Πράξη VI Τμήμ. 17/2009). 

4.8 Η θεσμοθέτηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων 

Όλοι οι φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα υποχρεούνται να εκδίδουν διακηρύξεις, 

σύμφωνες με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που εγκρίθηκαν με απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και δικτύων. Η προσθήκη στις διακηρύξεις επιπλέον 

όρων από αυτούς που περιλαμβάνονται στα πρότυπα τεύχη επιτρέπεται μόνο με 

απόφαση του αρμόδιου υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου Κατασκευών. Στόχος είναι όλοι οι φορείς που δημοπρατούν δημόσια έργα, 

βάση των ανωτέρω τευχών, να μη μπορούν να προσθέτουν στις διακηρύξεις επιπλέον 

όρους, χωρίς την έγκριση του Υπουργού. 

Στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εμπίπτει και η διαπίστωση ότι η 

διακήρυξη του ελεγχόμενου έργου είναι σύμφωνη με το ισχύον κάθε φορά πρότυπο 

τεύχος και σε περίπτωση που εμπεριέχονται πρόσθετοι όροι στη διακήρυξη, ότι υπάρχει 

αιτιολογημένη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. 

(Ε. Κουλουμπίνη, 2016 σελ. 183) 

4.9 Η διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών 

Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζουν τις απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να 

ανταποκρίνονται τα είδη που πρόκειται ο φορέας να προμηθευτεί. Η διατύπωση των 

τεχνικών προδιαγραφών, επιβάλλεται να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται 
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τόσο η ισότιμη πρόσβαση στη διαδικασία όσο και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό των υποψηφίων. 

Η θέσπιση, με τη διακήρυξη τεχνικών προδιαγραφών που περιορίζουν τον κύκλο των 

διαγωνιζόμενων απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η αναγραφή όρων στη 

διακήρυξη, με τους οποίους προσδιορίζεται συγκεκριμένο προϊόν ή η αναφορά σε 

συγκεκριμένα εμπορικά σήματα. Η παραπομπή σε συγκεκριμένο εμπορικό σήμα 

επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι κατανοητή η περιγραφή του αντικειμένου του 

διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η παραπομπή πρέπει να συνοδεύεται από τη φράση 

«ισοδύναμα». Με τη φράση αυτή εισάγεται η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και η 

αρχή της ισοδυναμίας καθώς η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμα τα 

προϊόντα που κατασκευάστηκαν με πρότυπα διαφορετικά από αυτά που ίδια ορίζει 

αλλά οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν ότι είναι εφάμιλλα με τις απαιτήσεις της 

σύμβασης (Ε. Κουλουμπίνη, 2016 σελ. 184). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κατασταλτικός έλεγχος-απολογισμός 

Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών αφορά τον έλεγχο της δημοσιολογιστικής δράσης 

των διοικητικών οργάνων και προσώπων που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα καθώς και 

την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που η ανωτέρω δράση τους κρίνεται μη νόμιμη. 

Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής της δαπάνης (a 

posteriori) σε αντίθεση με τον προληπτικό έλεγχο (a priori) που ασκείται στο στάδιο 

ανάληψης της δαπάνης και πριν από την εκταμίευση του δημοσίου χρήματος. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο στις δαπάνες του δημοσίου, 

Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, Ν.Π.Ι.Δ καθώς και κάθε φορέα που 

χρηματοδοτήθηκε ή επιχορηγήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι στελεχώνουν τις Υπηρεσίες Επιτρόπου ή συγκροτούν 

συνεργεία επιτόπιου ελέγχου ή ομάδες ελέγχου. Ο διενεργούμενος κατασταλτικός 

έλεγχος ολοκληρώνεται με την πράξη του αρμόδιου επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, με την οποία είτε καταλογίζονται οι υπόλογοι για τα διαπιστωθέντα 

ελλείμματα είτε κηρύσσονται οι λογαριασμοί ως «ορθώς έχοντες». 

Κατ’ αυτό τον τρόπο υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και οι λογαριασμοί- απολογισμοί των δήμων καθώς και των εποπτευομένων νομικών 

τους προσώπων. 

5.1 Κατασταλτικός έλεγχος-έννοια 

Σύμφωνα με την παρ. 1εδ.α του άρθρου 98 του Ελληνικού Συντάγματος καθιερώνεται ο 

«Έλεγχος Διατακτών», ο οποίος συνίσταται στον προληπτικό έλεγχο των δαπανών και 

έχει ως αποτέλεσμα τη «θεώρηση» ή μη των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το 

αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Συγχρόνως, με την παρ. 1εδ.δ του ως άνω άρθρου επιβάλλεται ο «Έλεγχος των 

υπολόγων», ο οποίος συνίσταται στον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών ή 

απολογισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με αυτό τον τρόπο ασκείται παράλληλα με 

τον προληπτικό έλεγχο και κατασταλτικός έλεγχος σε όλους τους λογαριασμούς και 

απολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
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Επίσης, σε κατασταλτικό έλεγχο υπόκειται κάθε φορέας που με οποιονδήποτε τρόπο 

χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Έτσι 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4129/2013 «Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή 

και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το 

πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής 

οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή της 

χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών 

χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να 

συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος». 

5.2 Δημόσιοι υπόλογοι-συνευθυνόμενοι 

Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος, δημόσιος λειτουργός υπάλληλος ή ιδιώτης 

διαχειρίζεται, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα αξίες ή υλικό που 

ανήκουν στο δημόσιο (άρθρο 44 του Ν. 4129/2013). 

Η νόμιμη ανάθεση διαχειριστικών καθηκόντων καθιστά το δημόσιο υπόλογο «de jure» 

υπόλογο, ενώ η άσκηση καθηκόντων χωρίς τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθιστά τον 

υπόλογο «de facto». Υπόλογος δηλαδή είναι όποιος έλαβε από το ελληνικό δημόσιο, 

χρήματα, αξίες ή υλικό με την υποχρέωση επιστροφής τους ή ανάλωσης τους με βάση 

το σκοπό για τον οποίο τα έλαβε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπολόγων είναι: 

 Υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής και προσωρινών 

 Διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών 

 Τελωνειακοί υπόλογοι 

 Διαχειριστές έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

 Μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Ν.Π.Δ.Δ.), είτε διότι διοικούν και διαχειρίζονται την κινητή και ακίνητη 

περιουσία του νομικού προσώπου, είτε διότι καταρτίζουν και εκτελούν τον 

προϋπολογισμό. 

 Ταμίες Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της φύσης των καθηκόντων τους 
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 Μέλη διοικητικών συμβουλίων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον δέχονται επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή 

από προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. 

 Διαχειριστές υλικού και χρηματικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

 Οι αστυνομικοί για τα είδη του ατομικού οπλισμού 

Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού υπόλογοι θεωρούνται οι: 

 Δήμαρχοι 

 Προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών 

 Ταμίες 

 Μέλη δημοτικών συμβουλίων 

Επίσης, για τις οικονομικές χρήσεις πριν το έτος 2012, οπότε εφαρμόστηκε ο 

«Καλλικράτης» υπόλογοι θεωρούνται τόσο οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων όσο και τα 

μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από την έννοια του 

«δημοσίου υπολόγου» υπάρχει και η έννοια του «συνευθυνόμενου». Ο 

«συνευθυνόμενος» υπέχει την ίδια με τους υπολόγους δημοσιολογιστική ευθύνη, διότι 

ναι μεν δε θεωρείται εκ του νόμου δημόσιος υπόλογος αλλά συνδέεται αποφασιστικά 

τόσο με τη διαχειριστική διαδικασία όσο και με το τυχόν διαπιστούμενο έλλειμμα 

(Απόφαση 2161/2006 Ολομέλειας Ελ. Συν). Συνευθυνόμενοι στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, κατά τη νομολογία, μπορούν να θεωρηθούν τα μέλη των επιτροπών 

παραλαβής. 

5.3 Περιεχόμενο και έκταση του κατασταλτικού ελέγχου 

Κατά το πρόσφατο παρελθόν το Ελεγκτικό Συνέδριο ερευνούσε, κατά τον κατασταλτικό 

έλεγχο, τη νομιμότητα και κανονικότητα όσων χρηματικών ενταλμάτων του δημόσιου, 

των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. δεν είχαν ελεγχθεί προληπτικά (αρθρ. 151 π.δ. 

1225/1981).  
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Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των Ο.Τ.Α. και 

των άλλων νομικών προσώπων, καθώς και των ειδικών λογαριασμών που ελεγχόταν από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορούσε στη νόμιμη εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, 

στη νόμιμη απόδοση των, υπέρ τρίτων κρατήσεων καθώς και στην παρακολούθηση των 

εσόδων της ελεγχόμενης οικονομικής χρήσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4129/2013 «Κατασταλτικός έλεγχος Ο.Τ.Α.» το 

Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει υποχρεωτικά κατασταλτικό έλεγχο στους λογαριασμούς των 

δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και 

των κοινωφελών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανώνυμων 

εταιρειών. 

Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός και διενεργείται μετά το τέλος της 

οικονομικής χρήσης. Σε περίπτωση που από το δειγματοληπτικό έλεγχο προκύψουν λόγοι 

που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου, τότε διενεργείται καθολικός 

έλεγχος στην οικονομική διαχείριση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να προβαίνει σε κάθε 

είδους έκτακτο, γενικό ή ειδικό ή θεματικό έλεγχο. Τέτοιου είδους έλεγχοι επιβάλλονται 

σε περιπτώσεις, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα ή άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες ή 

παρατηρούνται ενέργειες, οι οποίες παρεμποδίζουν τον έλεγχο των διαχειριστικών 

πράξεων του υπολόγου. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, πέραν της 

νομιμότητας και της κανονικότητας ιδίως: 

 η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

 η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού 

συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν 

 η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το 

περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών 

 η νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσότερων Ο.Τ.Α. σε 

κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις 

 η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συμβάσεων 
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 η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών 

συμβάσεων 

 η νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

  η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων νόμιμων 

δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων 

ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές 

και πρόστιμα σε βάρος τρίτων. 

5.4 Διαδικασία κατασταλτικού έλεγχου 

Ο κατασταλτικός έλεγχος στους Ο.Τ.Α. ασκείται από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους. Κατά την 

άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου περιέρχονται στον Επίτροπο όλες οι αρμοδιότητες 

του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δικαστικός Σχηματισμός). Επίσης, οι 

Επίτροποι και οι υπάλληλοι που διενεργούν τον κατασταλτικό έλεγχο, έχουν όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων (άρθρο 50 του Ν. 4129/2013). 

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

αποστολής του αντιγράφου του απολογισμού και του ισολογισμού και σε κάθε 

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

κατασταλτικός έλεγχος. Ο απολογισμός πρέπει να συνοδεύεται α) από τις σχετικές 

πράξεις των αρμόδιων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

και γ) από κάθε σχετικό με τον έλεγχο στοιχείο, που καθορίζεται με απόφαση της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 276 του Ν. 3852/2010 και άρθρο 51 του 

Ν. 4129/2013). Οι δήμοι πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικά, εκτός των ανωτέρω, και τα 

ακόλουθα στοιχεία της οικονομικής τους διαχείρισης: 

 Κατάσταση των υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων σε αυτούς καθώς 

και τη βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας. 

 Ταμειακό απολογιστικό πίνακα. 

 Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος (Τράπεζα) για το χρηματικό υπόλοιπο κατά 

την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού, όπου ο δήμος και τα νομικά 

του πρόσωπα καταθέτουν τα χρηματικά τους διαθέσιμα. 
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 Αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του δήμου (extrait). 

 Τελική κατάσταση του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης και ανάλυση του 

χρηματικού υπολοίπου τόσο σε μετρητά όσο και σε αντίτιμα. 

 Την έκθεση λογοδοσίας του δημάρχου συνοδευόμενη από τα πρακτικά 

συζήτησης της στο δημοτικό συμβούλιο καθώς και αντίγραφο κάθε έκθεσης 

επιθεώρησης ελέγχου που αφορά το δήμο). 

 Κατάσταση των δανείων και εγγυήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. 

 Τα στοιχεία που τηρούνται για την παρακολούθηση της ακίνητης και της κινητής, 

πλην χρημάτων, περιουσίας του δήμου. 

 Κατάλογο με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία ανήκουν στο δήμο. 

 Το εγκεκριμένο προϋπολογισμό μαζί με τις τροποποιήσεις του, τον απολογισμό 

και τον ισολογισμό. 

 Κατάσταση των υπαλλήλων που απασχολούνται στο δήμο και στα Νομικά του 

Πρόσωπα μαζί με τις πράξεις διορισμού τους ή τις εγκρίσεις πρόσληψης τους. 

Ο κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται ως επί το πλείστον δειγματοληπτικά. Ο 

ελεγχόμενος δήμος υποβάλει τον ετήσιο απολογισμό του με όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, η οποία με τη σειρά της τα 

αποστέλλει στην 3
η
 Υπηρεσία Επιτρόπου (Υπηρεσία Πληροφορικής) τόσο σε έντυπη 

μορφή (εκτυπωμένες καταστάσεις) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) προκειμένου 

να προβεί στην έκδοση δείγματος. Ο προσδιορισμός του τρόπου διενέργειας του 

κατασταλτικού ελέγχου με τον καθορισμό δείγματος, επί του οποίου θα διενεργηθεί ο 

έλεγχος, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης για το σκοπό αυτό στατιστικής μεθόδου 

καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται, 

 τα Πρακτικά της 14
ης

 Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου της 19
ης

 Ιουνίου 2013 με τα οποία καθορίστηκε ο τρόπος εξαγωγής 
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δείγματος για τον έλεγχο των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού των οικονομικών ετών 2007-2010, με τη 

μέθοδο της απεριόριστης τυχαίας δειγματοληψίας σε ποσοστό: α) 5% επί του 

συνόλου των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων τα οποία έχουν υποστεί 

προληπτικό έλεγχο και β) 10% επί του συνόλου των εξοφληθέντων χρηματικών 

ενταλμάτων που δεν έχουν υποστεί προληπτικό έλεγχο. 

 τα Πρακτικά της 6
ης

 Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου της 19
ης

 Φεβρουαρίου 2014, η οποία αφού έλαβε υπόψη ότι, με τις 

διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος (π.δ.) 136/2011 επανακαθορίστηκε η 

έκταση του διενεργούμενου, από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων, προληπτικού ελέγχου 

και μεγάλο μέρος των δαπανών των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών 

προσώπων αυτών (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) δεν υπόκεινται πλέον σ’ αυτόν 

συμπεριλαμβανομένου και των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 169 του Ν. 

3463/2006 «περί εξαιρέσεων από τον προληπτικό έλεγχο των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» 

καθόρισε τον τρόπο εξαγωγής δείγματος για τον έλεγχο των απολογισμών των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού των οικονομικών ετών 

2011 και εφεξής ως ακολούθως: 1) όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν ελεγχθεί 

προληπτικά, με τη μέθοδο της απεριόριστης τυχαίας δειγματοληψίας σε ποσοστό 

δείγματος 5% επί του συνόλου των χρηματικών ενταλμάτων, 2) όσον αφορά τις 

δαπάνες που δεν ελεγχθεί προληπτικά λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 136/2011, 

αφενός με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας σε 

ποσοστό δείγματος 10% επί του συνόλου των εξοφληθέντων χρηματικών 

ενταλμάτων για κάθε μια από τις κατηγορίες δαπανών που αφορούν α) έργα, β) 

υπηρεσίες και γ) προμήθειες και αφετέρου με τη μέθοδο της απεριόριστης 

τυχαίας δειγματοληψίας σε ποσοστό δείγματος 5% επί του συνόλου των 

εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων για τις λοιπές κατηγορίες δαπανών και 3) 

όσον αφορά τις δαπάνες, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικά λόγω της 

εξαίρεσης αυτών από τον έλεγχο (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 169 παρ. 2 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 

3463/2006), με τη μέθοδο της απεριόριστης τυχαίας δειγματοληψίας σε ποσοστό 

δείγματος 10% επί του συνόλου των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων. 
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Η 3
η
 Υπηρεσία Επιτρόπου, εφόσον ολοκληρώσει τη δειγματοληψία, αποστέλλει στην 

αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου το εξαγόμενο δείγμα προκειμένου να συγκεντρωθούν τα 

χρηματικά εντάλματα που αφορά το δείγμα και μαζί με όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά όπως έχουν περιγραφεί, να αποτελέσουν τα στοιχεία για τη διεξαγωγή 

του κατασταλτικού ελέγχου. 

Ο κατασταλτικός έλεγχος των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α. α’ βαθμού), κατά κανόνα, ενεργείται στα γραφεία των αρμόδιων υπηρεσιών 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, με κοινές αποφάσεις 

του αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργηθεί και στο Κατάστημα τους, 

εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (άρθρο 51 του Ν. 4129/2013). 

Ο διενεργούμενος, κατά τα ανωτέρω, κατασταλτικός έλεγχος ολοκληρώνεται με την 

έκδοση πράξης από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία είτε 

«κηρύσσει» τους ελεγχθέντες λογαριασμούς ως «ορθώς έχοντες», οπότε και «κλείνει» η 

οικονομική χρήση, είτε καταλογίζει τους υπόλογους με το διαπιστωθέν έλλειμμα. Η 

έκθεση και τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου για όλους 

τους υπόχρεους φορείς, διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, 

καθώς και στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής. 

5.5 Έλλειμμα 

Ο υπόλογος, κατά την άσκηση των διαχειριστικών του καθηκόντων, ενδέχεται να 

δημιουργήσει έλλειμμα (άρθρο 152 του Ν.4270/2014). Ειδικότερα, έλλειμμα είναι το 

ποσό κατά το οποίο υπολείπεται η ποσότητα χρημάτων που υπάρχει σε δεδομένη 

χρονική στιγμή, σε σχέση με την ποσότητα χρημάτων που έπρεπε να υπάρχει, σύμφωνα 

με τους τηρούμενους λογαριασμούς και τα νόμιμα διαχειριστικά στοιχεία. Συνεπώς 

έλλειμμα είναι όχι μόνο η έλλειψη χρημάτων αλλά και κάθε μη νόμιμη πληρωμή. 

Έλλειμμα συνιστούν ιδίως πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τα 

προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, είναι άσχετες με τον σκοπό της 

διαχείρισης, πραγματοποιούνται κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των 

πιστώσεων, δεν ανάγονται στην ιδιότητα του υπολόγου, δε βασίζονται σε νόμιμο τίτλο 

(Αποφάσεις Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου 2, 1230, 2220/2014). 
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Υπάρχουν όμως και εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επιφέρουν έλλειμμα στη 

διαχείριση, όπως η κλοπή που οδηγεί τόσο σε απώλεια χρημάτων όσο και υλικού ή 

αξιών της διαχείρισης. 

5.6 Καταλογιστική πράξη 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, έλλειμμα της δημόσιας διαχείρισης είναι η επί έλαττον 

αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ της ποσότητας των χρημάτων κ.λπ. που έπρεπε να 

υπάρχουν στη διαχείριση σύμφωνα με τα νόμιμα διαχειριστικά στοιχεία και εκείνης που 

πράγματι υπάρχει. Εάν κατά τη νόμιμη διαδικασία διαπιστωθεί έλλειμμα, τότε το ποσό 

του ελλείμματος καταλογίζεται από τα όργανα που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα σε 

βάρος του υπεύθυνου υπολόγου για τη δημιουργία του. Τα όργανα αυτά είναι οι 

Οικονομικοί Επιθεωρητές, οι Διατάκτες καθώς και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί διαχειριστικούς ελέγχους 

τόσο σε φορείς του δημοσίου όσο και στους δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα 

(δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου). Στις περιπτώσεις, που από τον έλεγχο δε διαπιστωθεί 

έλλειμμα, τότε οι λογαριασμοί της συγκεκριμένης οικονομικής χρήσης κηρύσσονται 

«ως ορθώς έχοντες» κατόπιν πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν 

μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έλεγχου προκύπτει έλλειμμα, τότε 

συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου φύλλο μεταβολών και ελλείψεων 

(Φ.Μ.Ε.), στο οποίο αναλύονται τεκμηριωμένα όλες οι διαπιστωθείσες μη νόμιμες 

δαπάνες ή παρατυπίες. Το ανωτέρω φύλλο μεταβολών και ελλείψεων κοινοποιείται 

στον υπόλογο, ο οποίος καλείται εντός δεκαπενθήμερης προθεσμίας να παρέχει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες, να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στα βιβλία ή στοιχεία 

ή αλλιώς να αναπληρώσει το έλλειμμα με την προσκόμιση διπλότυπου είσπραξης. Σε 

περίπτωση που ο υπόλογος υποβάλλει παρατηρήσεις επί του Φ.Μ.Ε. η αρμόδια 

Υπηρεσία Επιτρόπου τις επεξεργάζεται και είτε τις αποδέχεται είτε τις αντικρούει 

αιτιολογημένα. Στη συνέχεια ο Επίτροπος, κατόπιν εισήγησης του εισηγητή-ελεγκτή 

και αφού εκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου εκδίδει την καταλογιστική πράξη (άρθρο 

38 του Ν. 4129/2013). 

Πράξη καταλογισμού όμως μπορεί να εκδοθεί και στην περίπτωση ελέγχου κατά 

προτεραιότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 175 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
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(ΔΚΚ) «Αν ο ταμίας αμφισβητεί τη νομιμότητα εντάλματος, γνωστοποιεί στο δήμαρχο 

ή τον πρόεδρο της κοινότητας με ειδική αναφορά τους λόγους της αμφισβήτησης. Αν ο 

δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας απορρίψει τους λόγους αμφισβήτησης, το 

ένταλμα εκτελείται. Στη συνέχεια με φροντίδα του ταμία αποστέλλεται μαζί με τα 

σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς καθυστέρηση, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

του Νομού ή της Νομαρχίας για έλεγχο κατά προτεραιότητα». 

Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση που, το χρηματικό ένταλμα έχει 

εκδοθεί από δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ., οπότε η σχετική εντολή για την εξόφληση του 

εντάλματος δίδεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου (ΕΣ Κλιμ. Β΄ 

259Α/2007). Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Νομού, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται 

ο δήμος που εξέδωσε το χρηματικό ένταλμα, είναι αρμόδια για την άσκηση του 

ελέγχου. Εάν κριθεί ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, συντάσσεται φύλλο μεταβολών και 

ελλείψεων (Φ.Μ.Ε.), το οποίο αποστέλλεται στο φορέα-εκδότη του χρηματικού 

εντάλματος. Με το Φ.Μ.Ε. ζητείται εντός 15 ημερών η αναπλήρωση του πληρωθέντος 

ποσού. Σε περίπτωση που το Φ.Μ.Ε. εκτελεσθεί, το χρηματικό ένταλμα με όλα τα 

δικαιολογητικά του επιστρέφεται στο δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Επίτροπος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του απολογισμού του δήμου, 

συντάσσει πράξη καταλογισμού σε βάρος του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, ανάλογα 

με το ποιος έδωσε την έγκριση για την πληρωμή της δαπάνης, μετά την αμφισβήτηση 

της νομιμότητάς της από το δημοτικό ταμία. 

Ο έλεγχος επί του εντάλματος δε γενικεύεται, αλλά περιορίζεται στους λόγους 

αμφισβήτησης που προβάλλει ο ταμίας. Αν η αμφισβήτηση του ταμία δε στηρίζεται σε 

συγκεκριμένους λόγους μη νομιμότητας, αλλά περιορίζεται σε γενική και αόριστη 

αμφισβήτηση της νομιμότητας της δαπάνης, ο Επίτροπος δεν μπορεί να ειδικεύσει τους 

λόγους μη νομιμότητας, έστω και αν υπάρχουν τέτοιοι λόγοι. Επίσης, ο Επίτροπος δε 

μπορεί να προσθέσει άλλους λόγους, ακόμη και αν διαπιστώνει ότι υπάρχουν τέτοιοι. 

Η καταλογιστική απόφαση αποτελεί ατομική δυσμενή πράξη για το διοικούμενο. Για 

αυτό το λόγο πρέπει στο «αιτιολογικό» της να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, 

έτσι ώστε ο διοικούμενος να μπορεί να αντιληφθεί την αιτία για την οποία 

καταλογίζεται. Η πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πραγματικά περιστατικά που 

στοιχειοθετούν την αξίωση του δικαιούχου δήμου κατά του υπολόγου, καθώς και τα 

στοιχεία που θεμελιώνουν την ύπαρξη και το ύψος του καταλογιζόμενου ποσού. Επίσης 

σε περίπτωση καταλογισμού προσώπου ως υπολόγου είναι αναγκαία η αναφορά των 
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πραγματικών περιστατικών προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η έννοια του υπολόγου 

καθώς και η ευθύνη του για την απόδοση του ποσού, το οποίο έχει καταλογισθεί σε 

βάρος του. 

5.7 Απολογισμός 

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί 

την ταμειακή υπηρεσία υποβάλλει δια του δημάρχου στην οικονομική επιτροπή 

λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Ο λογαριασμός 

υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που τυχόν έχουν γίνει στα 

πρόσωπα που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. Μέσα σε δύο μήνες αφότου παρέλαβε 

τα ανωτέρω στοιχεία, η οικονομική επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) 

ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για 

δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεση της, στο δημοτικό συμβούλιο. Ο ισολογισμός 

και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται 

από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του δήμου εφαρμόζει τις αρχές και του κανόνες 

ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίες συμφωνούν με τις 

βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό 

ελέγχου αναφέρεται εάν ο δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο και αν 

τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων 

κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και 

διαχειριστικό σύστημα των δήμων. Επίσης, περιλαμβάνει και όλες τις παρατηρήσεις 

που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή 

στην ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ο 

ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει, εκτός από το πιστοποιητικό 

ελέγχου και έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 

έλεγχο, θα παραθέτει τα πορίσματα του ελέγχου καθώς και τις αναγκαίες υποδείξεις του 

για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτός ελεγκτής-λογιστής 

τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στον Ελεγκτή Νομιμότητας (άρθρο 163 παρ. 3 

του Ν. 3463/2006). 
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Το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον 

απολογισμό, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης και την έκθεση της 

οικονομικής επιτροπής διατυπώνει τις παρατηρήσεις του, σε ειδική για το σκοπό αυτό, 

συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του 

δήμου. Στην ίδια συνεδρίαση καλείται και ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος συνέταξε το 

πιστοποιητικό ελέγχου ή ο αναπληρωτής του. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή ή του 

αναπληρωτή δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου εφόσον αποδεικνύεται 

η εμπρόθεσμη πρόσκληση του στην ειδική συνεδρίαση. Σε αυτή την περίπτωση ο 

δήμαρχος μπορεί να κοινοποιήσει την απουσία του ορκωτού ελεγκτή στο Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών, το οποίο μπορεί να τον αποκλείσει από επόμενο έλεγχο στο δήμο 

(άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3463/2006). 

Ο απολογισμός και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται για έλεγχο 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης του 

δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού. Η υποβολή του απολογισμού 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο κοινοποιείται στην αρμόδια Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη 

υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής του απολογισμού και του ισολογισμού, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιβάλλει στον υπόλογο χρηματική ποινή ενώ 

συγχρόνως τον καλεί να τα υποβάλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης (άρθρο 45 του Ν. 

4129/2013). Επίσης, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 

εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση της Περιφέρειας, μπορεί να 

διενεργηθεί έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του δήμου. 

Τέλος, συνοπτική κατάσταση του απολογισμού καθώς και ο ισολογισμός με τα 

αποτελέσματα χρήσεως και το πιστοποιητικό ελέγχου, μετά την έγκριση τους από το 

δημοτικό συμβούλιο, δημοσιεύονται σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ή 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα ή οποία 

εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. Η ίδια κατάσταση αναρτάται και 

στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (άρθρο 175 του Ν. 3463/2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κατασταλτικός έλεγχος και διεθνή πρότυπα έλεγχου 

Μελέτη περίπτωσης 

Η νέα προσέγγιση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα προχωρά από τη 

λογική των «δημοσιονομικών μέσων» σε αυτή των «στόχων και αποτελεσμάτων», 

προσβλέποντας στην εφαρμογή ενός συστήματος αποδοτικότητας, διαφάνειας, ευθύνης 

καθώς και ορθής χρήσης των δημοσίων πόρων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, θέλοντας να 

ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές αυτές, εστιάζει στη διενέργεια ελέγχων σε τομείς 

υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος και χρηματοοικονομικού κινδύνου, προωθεί 

χρήσιμες συστάσεις προς το Κοινοβούλιο ώστε να ενισχύσει τον εποπτικό του ρόλο στη 

διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, και ενθαρρύνει την επικοινωνία του με τους 

πολίτες μέσω της έκδοσης έγκαιρων και αξιόπιστων εκθέσεων ελέγχου. 

6.1 Ο ισχύων κατασταλτικός έλεγχος στους Ο.Τ.Α. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει κατασταλτικώς, όπως προαναφέρθηκε, όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και τους 325 Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Επιπλέον, ελέγχει τους απολογισμούς των 

νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στους δήμους. 

Ο ασκούμενος έλεγχος είναι τακτικός, ετήσιος και δειγματοληπτικός και είναι πάντα 

έλεγχος κανονικότητας και νομιμότητας της δαπάνης. Κάθε έτος ελέγχονται οι 

λογαριασμοί των Υπουργείων καθώς και οι απολογισμοί των δήμων και των νομικών 

προσώπων που ανήκουν σε αυτούς. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου καθορίζονται τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

που θα ελεγχθούν κατ' έτος. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει το καθένα από αυτά να 

ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Επίσης, με απόφαση του 

Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί να διαταχθεί έκτακτος διαχειριστικός 

έλεγχος σε οποιονδήποτε φορέα. Οι ανωτέρω έλεγχοι ενεργούνται από τους Επιτρόπους 

(Διευθυντές), οι οποίοι επικουρούνται από υπαλλήλους-ελεγκτές του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμμα, ο Επίτροπος καταλογίζει το ποσό 

του ελλείμματος στον υπόλογο. Ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον 

των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ζητήσει την ακύρωση 
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της καταλογιστικής πράξης, είτε για πλάνη περί το νόμο είτε για πλάνη περί τα 

πράγματα. 

6.2 Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 39 παρ. 4 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο (Ν. 4129/2013), όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 

(πρώτου και δεύτερου βαθμού) καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ., και κατά συνέπεια οι 

λογαριασμοί και απολογισμοί τους, υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν και τα διεθνή πρότυπα των Ανωτάτων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του ανωτέρω νόμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που το 

διέπουν, στοχευμένους ελέγχους (προληπτικούς και κατασταλτικούς) και ελέγχους 

επιδόσεων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ετήσιο 

ελεγκτικό πρόγραμμα που εκπονεί η Ολομέλειά του. Επιπροσθέτως, διενεργεί κάθε 

είδους έκτακτο έλεγχο. 

Τέλος, στο άρθρο 80 του Ν. 4055/12 αναφέρεται ότι: «Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ελεγκτικά πρότυπα 

του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI)». 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο 

Δημοσιονομικό Δικαστήριο, είναι υποχρεωμένο να διεξάγει στοχευμένους ελέγχους σε 

τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, μπορεί να 

είναι είτε οι «κλασσικοί» κατασταλτικοί έλεγχοι, δηλαδή περί την ακρίβεια και 

ορθότητα καταγραφής των λογαριασμών καθώς και ως προς την τήρηση της αρχής της 

κανονικότητας και νομιμότητας της δημόσιας δαπάνης, είτε επιδόσεων, δηλαδή έλεγχοι 

περί του εάν επιτεύχθηκαν οι σκοποί για τους οποίους διατέθηκαν οι δημόσιοι πόροι 

(Πρακτικά της 19ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

της 30ης Οκτωβρίου 2013). 

Όμως μέχρι και σήμερα το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο επενδύει ιδιαίτερα σημαντικό 

μέρος από τις διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους του σε τακτικούς, ετήσιους, 
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κατασταλτικούς ελέγχους, προσπαθώντας να ελέγχει κατ' έτος το σύνολο σχεδόν της 

δημοσιονομικής διαχείρισης (Κράτος, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού), χωρίς να 

προβαίνει σε ειδικότερη επιλογή του ελεγκτέου αντικειμένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να μη διενεργούνται επιλεγμένοι έλεγχοι σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος 

και υψηλού δημοσιονομικού κινδύνου. Η διενέργεια ελέγχων σε τόσους πολλούς 

φορείς, οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε απλή διασταύρωση και επισκόπηση των 

στοιχείων, προκαλώντας αναπόφευκτα το συστημικό κίνδυνο του μη εντοπισμού από 

τον ελεγκτή των υλικών σφαλμάτων και παρατυπιών στην ελεγχόμενη δημοσιονομική 

διαχείριση, εκφυλίζοντας παράλληλα το δημοσιονομικό έλεγχο. Επίσης ο 

κατασταλτικός έλεγχος, έτσι όπως διεξάγεται, είναι επικεντρωμένος στον εντοπισμό 

συγκεκριμένου ελλείμματος ή παράνομης δαπάνης και όχι στο κατά πόσο η οργάνωση 

του συγκεκριμένου φορέα παρουσιάζει δημοσιονομικές αδυναμίες ή σφάλματα, 

έχοντας την τάση να παράγει ελλείμματα. Ο έλεγχος δηλαδή επικεντρώνεται στην 

ανεύρεση μεμονωμένου ελλείμματος ή παράνομης δαπάνης. 

6.3 Η μετάβαση στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα 

Η υιοθέτηση νέας μεθοδολογίας ελέγχου κατά τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς 

Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, οδήγησε στη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων (target audits) υψηλού 

ελεγκτικού ενδιαφέροντος. Οι πρώτοι στοχευμένοι έλεγχοι ξεκίνησαν κατά το έτος 

2013. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δεκατρείς (13) έλεγχοι και έχουν 

ολοκληρωθεί δώδεκα (12) εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην 

Ολομέλεια του δικαστηρίου: 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 2011 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 2013 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΓΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 

 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΑΕΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (E.Ε.Τ.Τ.). 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 5 ΔΗΜΩΝ 

Οι ανωτέρω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα όσα ορίζει το διεθνές 

ελεγκτικό πρότυπο “INTOSAI GOV 9100- Κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα 

εσωτερικών δικλίδων στο δημόσιο τομέα”. Εκεί ορίζεται ότι: «Οι εσωτερικές δικλίδες 

αποτελούν μια ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται από τη διοίκηση 

και το προσωπικό μιας οντότητας και έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει τους κινδύνους 

και να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι για την επίτευξη της αποστολής της οντότητας, 

επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι: 

 εκτέλεση εύρυθμων, δεοντολογικών, οικονομικών, αποδοτικών και 

αποτελεσματικών λειτουργιών 

 εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας 

 συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς 

 διαφύλαξη των πόρων έναντι απώλειας, κακής χρήσης και ζημίας. 

Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούν μια δυναμική ενιαία διαδικασία που συνεχώς 

προσαρμόζεται στις αλλαγές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας οργανισμός. Η 

διοίκηση και το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία 

αυτή για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους και να παρέχουν εύλογη διασφάλιση για 

την επίτευξη της αποστολής και των γενικών στόχων της οντότητας» (κεφάλαιο 1 
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παρ.1.1). Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούνται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 του 

ανωτέρω προτύπου, από πέντε αλληλένδετα στοιχεία: 

 περιβάλλον δικλίδων 

 εκτίμηση κινδύνου 

 δραστηριότητες δικλίδων 

 πληροφόρηση και επικοινωνία 

 παρακολούθηση 

Σκοπός των εσωτερικών δικλίδων είναι να παρέχουν εύλογη διασφάλιση για την 

επίτευξη των γενικών στόχων μιας οντότητας. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός σαφών 

στόχων αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικών 

δικλίδων. 

Από τις ανωτέρω δώδεκα (12) εκθέσεις μόνο δύο (2) έχουν παρουσιαστεί σε επιτροπή 

του Κοινοβουλίου και έχουν εκδοθεί δελτία τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(ΜΜΕ). Σκοπός των ανωτέρω εκθέσεων των στοχευμένων ελέγχων είναι να εντοπίσουν 

αδυναμίες του ελεγχόμενου φορέα και να προτείνουν δράσεις ώστε αυτές να 

εξαλειφθούν. Επιπλέον, έχουν ως στόχο να ενημερώνουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο και 

την κοινή γνώμη για το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτικά της 4ης Γενικής 

Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 30ης Μαρτίου 2016). 

6.4 Ο έλεγχος επί κατηγοριών δαπανών των δήμων Νεάπολης - Συκεών, 

Κορδελιού - Εύοσμου και Ωραιοκάστρου  

Από τις ανωτέρω εκθέσεις, η έκθεση έλεγχου των δαπανών που διενεργήθηκε σε τρεις 

(3) δήμους της Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς αυτής της 

εργασίας και για αυτό το λόγο θα παρατεθούν ενδεικτικά στοιχεία και ευρήματα του 

ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. 

Με την αριθ. 643/15-11-2013 απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

συγκροτήθηκε ομάδα ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια συγκριτικού 

χρηματοοικονομικού δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης επί 

κατηγοριών δαπανών των δήμων Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Εύοσμου και 

Ωραιοκάστρου για τη χρήση 2012. 
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Ο έλεγχος διενεργήθηκε τόσο επί κατηγοριών δαπανών των δήμων, και συγκεκριμένα 

επί: α) Απαλλοτριώσεων, β) Έργων και Μελετών, γ) Προμηθειών Αναλωσίμων, όσο 

και επί της επάρκειας του πληροφοριακού συστήματος και της κανονικότητας της 

λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του δήμου, καθώς και επί της δημοσιονομικής 

διαχείρισης σε γενικό επίπεδο. 

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και σκοπός 

του ήταν να διαπιστωθεί εάν η διαχείριση κατηγοριών δαπανών ήταν σύμφωνη με την 

κοινοτική και εθνική νομοθεσία και με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 

διακυβέρνησης, ώστε να προκύψει μια συγκριτική αξιολόγηση των ελεγκτικών 

ευρημάτων των ελεγχόμενων δήμων για το οικονομικό έτος 2012. Ταυτόχρονα σκοπός 

του ελέγχου ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση συστάσεων για την 

προώθηση της ορθής δημοσιονομικής διακυβέρνησης. 

Κύριοι στόχοι του ελέγχου ήταν η εκτίμηση της πληρότητας, της αξιοπιστίας των 

λογαριασμών, της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκείμενων συναλλαγών 

καθώς και του σχεδιασμού, της ύπαρξης και λειτουργίας των εσωτερικών δικλίδων των 

κατηγοριών δαπανών. 

Η έκθεση αυτή απευθύνθηκε στη Διοίκηση των δήμων και στους εμπλεκόμενους με την 

τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), Υπουργείο 

Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.) και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το 

Ελεγκτικό Συνέδριο σκοπεύει να προβεί σε έλεγχο συμμόρφωσης, σε χρονικό ορίζοντα 

διετίας, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδυνάμωση του πλαισίου εσωτερικών δικλίδων 

των δήμων, η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της 

χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης και η βελτίωση των διαδικασιών που ελέγχθηκαν. 

Το βασικό συμπέρασμα του ελέγχου είναι ότι η μη αποτελεσματική και οικονομική 

χρήση των δημόσιων πόρων και από τους τρεις δήμους, ως απόρροια εγγενών 

αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, των διαδικασιών οικονομικής 

πληροφόρησης και κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και του πλαισίου 

δημόσιας διακυβέρνησης, ελλοχεύει κινδύνους που αφορούν στη νομιμότητα, στην 

κανονικότητα, στην εσφαλμένη λογιστική παρακολούθηση και τελικά στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των δήμων. 
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Τα συμπεράσματα του ελέγχου συνοψίστηκαν σε ενότητες, ανάλογα με τη κατηγορία 

δαπανών στην οποία αφορούσαν, και συγκεκριμένα: 1) Οργανωτική δομή και 

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 2) Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, 3) 

Απαλλοτριώσεις, 4) Δημόσια Έργα-Μελέτες, 5) Προμήθειες αναλωσίμων και 6) 

Χρηματικά διαθέσιμα. 

Στη συνέχεια θα παρατεθούν μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου για 

δύο από τις τρείς κατηγορίες δαπανών και συγκεκριμένα για τα δημόσια έργα-μελέτες 

και τις προμήθειες αναλωσίμων. Όσον αφορά τα δημόσια έργα και μελέτες, ο έλεγχος 

επικεντρώθηκε στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων των δήμων και συγκεκριμένα στο 

σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των, σημαντικών σε αξία, έργων και 

μελετών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της καταγραφής, της υπογραφής και 

εκτέλεσης των συμβάσεων, και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

1) Αδυναμίες του συστήματος εσωτερικών δικλίδων. 

Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν σχετικά με τα στοιχεία του περιβάλλοντος δικλίδων 

είναι οι εξής: 

 Ο ελλιπής έλεγχος ποιότητας των μελετών αυξάνει τον κίνδυνο χορήγησης 

χρονικών παρατάσεων κατασκευής των έργων και της οικονομικής 

επιβάρυνσης των δήμων. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά την κατασκευή ορισμένων έργων προέκυψαν 

αστοχίες των αρχικών μελετών, οι οποίες οδήγησαν στη χορήγηση σημαντικών 

χρονικών παρατάσεων καθώς και στην οικονομική επιβάρυνση των δήμων. 

 Η ελλιπής επίβλεψη και φύλαξη των εργοταξίων κατά τη διάρκεια των 

κατασκευών, αυξάνει τον κίνδυνο κλοπών και οδηγεί σε σημαντικές 

παρατάσεις του χρόνου κατασκευής των έργων και σε οικονομική 

επιβάρυνση των δήμων. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι, δεν υπήρξε επαρκής επίβλεψη των εργοταξίων, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις παρουσίας υλικών τα οποία δύναται να αποσπαστούν από την κύρια 

κατασκευή, ούτε και ασφάλιση των έργων μετά την ολοκλήρωσή τους, με αποτέλεσμα 

να παρατηρηθούν κλοπές και βανδαλισμοί, οι οποίοι κατέστησαν αναγκαία τη 
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χορήγηση χρονικών παρατάσεων για την περαίωση των κατασκευών. Επιπλέον 

οδήγησαν στην πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των δήμων λόγω σύνταξης 

συμπληρωματικών συμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών. 

 Η μη διενέργεια ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών καλής 

εκτέλεσης πριν την υπογραφή των συμβάσεων, αυξάνει τον κίνδυνο μη ορθής 

εκτέλεσης των έργων των δήμων, χωρίς τη δυνατότητα απαίτησης 

αποζημίωσης. 

Διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

των έργων δεν πιστοποιήθηκαν ως προς την γνησιότητά τους πριν την υπογραφή των 

συμβάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση των δήμων σε αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης περιπτώσεων μη ορθής εκτέλεσης των έργων, χωρίς διασφάλιση 

οικονομικής αποζημίωσης από τον ανάδοχο. 

2) Αδυναμίες στη χρηματοοικονομική διαχείριση και στη χρηματοδότηση των 

έργων. 

 Καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση οδηγούν σε σημαντικές χρονικές 

παρατάσεις αποπεράτωσης των εργασιών, σε ύπαρξη ημιτελών έργων και σε 

οικονομική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των δήμων. 

Η καθυστέρηση εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών των αναδόχων από τους 

δήμους οδήγησαν σε προσωρινή ή και οριστική διακοπή των εργασιών, με αποτέλεσμα 

την επιμήκυνση του χρόνου κατασκευής και την παράδοση των έργων σε χρόνο 

σημαντικά μεταγενέστερο από τον αρχικά προβλεπόμενο. Σε άλλες περιπτώσεις η 

καθυστέρηση εξόφλησης των λογαριασμών προκάλεσε τη λύση των συμβάσεων, με 

αποτέλεσμα τα έργα να παραμείνουν ημιτελή, και οδήγησε στην πρόσθετη επιβάρυνση 

των δήμων λόγω υποχρέωσης καταβολής τόκων υπερημερίας. 

 Σημαντικά χρηματικά ποσά δαπανώνται σε μελέτες οι οποίες δεν 

υλοποιούνται. 

Παρατηρήθηκε ότι σε παλαιότερες χρήσεις (2002 και έπειτα) ολοκληρώθηκαν και 

εγκρίθηκαν μελέτες από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων, αλλά μέχρι την 

ημερομηνία του ελέγχου δεν κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα έργα. Κάποιες μελέτες 
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από αυτές δεν δύναται πλέον να υλοποιηθούν λόγω καθοριστικής αλλαγής των 

δεδομένων υπό τα οποία συντάχθηκαν αρχικά, ενώ για την υλοποίηση νέων μελετών 

απαιτείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των δήμων. Τέλος, 

διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερθείσες μελέτες δεν εμφανίζονται ως προς την 

κατηγοριοποίησή τους στους ορθούς λογαριασμούς και ως προς την αξία τους στα 

βιβλία των δήμων, διότι δεν έχουν υπολογιστεί οι αντίστοιχες αποσβέσεις των 

προβλεπόμενων διατάξεων του π.δ. 315/1999. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η ορθή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες 

αποτελούν εργαλείο πληροφόρησης της διοίκησης αλλά και των ενδιαφερόμενων 

χρηστών. 

3) Αδυναμίες στη διαδικασία παραλαβής, στη λογιστική παρακολούθηση των 

συναλλαγών, καθώς και στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Αδυναμίες στη διαδικασία παραλαβής των έργων αυξάνουν τον κίνδυνο 

ύπαρξης απαιτήσεων του αναδόχου και επηρεάζουν την ορθή και δίκαιη 

εικόνα των οικονομικών καταστάσεων των δήμων. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008, η οριστική παραλαβή 

των έργων γίνεται μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής, από τον ανάδοχο, 

συντήρησης, ο οποίος ορίζεται γενικά σε 15 μήνες. Επίσης, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 4 και 6 του ιδίου άρθρου, μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο 

ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ η οριστική παραλαβή 

αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την 

εργολαβική σύμβαση. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι σε μελέτες και έργα 

παλαιότερων χρήσεων που ολοκληρώθηκαν, δε συντάχθηκαν πρωτόκολλα οριστικής 

παραλαβής από τις αντίστοιχες επιτροπές, ούτε διενεργήθηκε διαδικασία αυτοδίκαιης 

παραλαβής μετά από σχετική όχληση του εργολάβου. Η μη τήρηση των νόμιμων 

προθεσμιών και διαδικασιών παραλαβής των περαιωμένων μελετών και έργων αυξάνει, 

τον κίνδυνο παράτασης του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο ο ανάδοχος συνεχίζει 

να έχει απαιτήσεις από την εργολαβική σύμβαση. Μελέτες και έργα τα οποία 

ολοκληρώθηκαν σε παλαιότερες από την ελεγχόμενη χρήσεις, εγκρίθηκαν από το 

δημοτικό συμβούλιο σε χρόνο σημαντικά μεταγενέστερο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τρία (3) χρόνια αργότερα. Έργα και μελέτες προγενέστερων χρήσεων που 

εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο, δεν καταχωρήθηκαν σε λογαριασμούς 
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ολοκληρωμένων μελετών και παγίων μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου. Οι μελέτες 

και τα έργα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απεικονίζονται ορθά ως 

προς την κατηγοριοποίηση και την αξία τους στα βιβλία των δήμων, διότι δεν έχουν 

υπολογιστεί οι αντίστοιχες αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 

315/1999.  

 Η έκδοση τιμολογίων έργων σε χρόνο σημαντικά μεταγενέστερο από την 

εκτέλεση τους επηρεάζει την ορθή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών 

καταστάσεων των δήμων. 

Διαπιστώθηκε ότι, σε μερικές περιπτώσεις, τα τιμολόγια έργων εκδόθηκαν από τον 

ανάδοχο σε χρόνο σημαντικά μεταγενέστερο από το χρόνο εκτέλεσης και θεώρησης 

των εργασιών από την τεχνική υπηρεσία. Η καθυστέρηση έκδοσης των παραστατικών 

για λόγους οικονομικής δυσπραγίας των δήμων καθιστά δυσχερή τη λογιστική και 

οικονομική παρακολούθηση των λογαριασμών των έργων. Συγκεκριμένα, επηρεάζεται 

η ορθότητα του κονδυλίου των υποχρεώσεων σε προμηθευτές του ισολογισμού και η 

πληρότητα των υποχρεώσεων προηγούμενων ετών στον απολογισμό των δήμων. Κατά 

συνέπεια, οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά γεγονότα, 

με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυναμική τους ως εργαλείο πληροφόρησης της 

διοίκησης. 

Στις προμήθειες αναλωσίμων ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε αδυναμίες και ελλείψεις στον 

προγραμματισμό, στην ανάθεση, στην εκτέλεση, στην επίβλεψη και γενικότερα στην 

ύπαρξη και λειτουργία των εσωτερικών δικλίδων της διαδικασίας των προμηθειών 

αναλωσίμων, καθώς και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις, 

καταλήγοντας στα εξής: 

1) Αναποτελεσματικές διαδικασίες εσωτερικών δικλίδων. 

 Η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και σχετικών 

εγχειριδίων περιορίζει την ομοιογένεια και την συστηματοποίηση αναθέσεων 

και την παρακολούθηση των προμηθειών. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών και αναλυτικών 

εγχειριδίων σχετικά με τη διενέργεια προμηθειών και στους τρεις δήμους. Σημειώνεται 

ότι στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, αναφορικά με τις προμήθειες, υπάρχουν κάποια 
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εγχειρίδια που έχουν συνταχθεί από το γραφείο προμηθειών, οι οποίοι όμως δίνουν μια 

γενική εικόνα της διαδικασίας των προμηθειών και των υποχρεώσεων δημοσιότητας. 

 Η αδυναμία ορθού προγραμματισμού της διενέργειας προμηθειών έχει ως 

αποτέλεσμα τη μη ορθολογική, χρονικά και ποσοτικά, εκτέλεση των 

απαραίτητων προμηθειών και τη δημιουργία σημαντικών δυσκολιών στην 

εύρυθμη λειτουργία των δήμων. 

Χαρακτηριστικό εύρημα αποτελεί η έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών σχετικά με τη 

σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και την εκτέλεσή τους κατά τη 

διάρκεια του έτους. Επίσης εντοπίστηκαν περιπτώσεις μη έγκαιρης παρακολούθησης 

των συμβάσεων που έληγαν, και καθυστερημένης επαναπροκήρυξής τους. Αποτέλεσμα 

της ανωτέρω αδυναμίας ήταν η παρέλευση σημαντικών χρονικών διαστημάτων, κατά 

τα οποία οι δήμοι δεν καλύπτονταν από αντίστοιχες συμβάσεις, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ελλείψεων σε βασικά και αναγκαία αναλώσιμα. Στο δήμο Κορδελιού– 

Εύοσμου παρατηρήθηκε ότι, η απουσία σωστού προγραμματισμού των προμηθειών 

οφείλεται, εν μέρει στην έλλειψη ρευστότητας το έτος 2012. Ο δήμος Νεάπολης- 

Συκεών ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία προγραμματισμού των ετήσιων 

προμηθειών με αποστολή εγγράφου προς τα επιμέρους τμήματα, στο οποίο 

καταγράφονται οι επαναλαμβανόμενες προμήθειες και η ημερομηνία λήξης τους, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη επαναπροκήρυξή τους. Το ανωτέρω έγγραφο όμως 

δεν καταχωρείται, ούτε παρακολουθείται ηλεκτρονικά, ενώ μετά τη συμπλήρωσή του 

δεν αρχειοθετείται ώστε να διασφαλίζεται ο μελλοντικός έλεγχός του. 

 Χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες αυξάνουν τον κίνδυνο ελλείψεων σε 

βασικά και αναγκαία αναλώσιμα. 

Διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς προμηθειών που 

ελέγχθηκαν, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στην καθυστερημένη λήψη 

αποφάσεων των επιτροπών του διαγωνισμού και της διοίκησης. Κατά το έτος 2012 

υπήρξαν απρόβλεπτα γεγονότα όπως απεργιακές κινητοποιήσεις, καταλήψεις και 

αναστολή λειτουργιών, τα οποία συνέβαλαν στις ανωτέρω καθυστερήσεις. 

 Η ελλιπής επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών των δήμων περιορίζει την 

εύρυθμη λειτουργία τους. 
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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η ελλιπής ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ 

σημαντικών λειτουργικών τμημάτων των δήμων. Επίσης, διαπιστώθηκε η απουσία 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης μεταξύ τμημάτων και υπηρεσιών για τη λήψη στοιχείων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του φορέα, αφού η 

διοίκηση δε μπορεί να γνωρίζει καθημερινά τις εκκρεμείς παραγγελίες, τις 

αναμενόμενες παραλαβές και το σύνολο των υποχρεώσεων της. 

 Οι ελλιπείς διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχου των περιεχόμενων 

στοιχείων κατά την εκτέλεση των συμβάσεων καθιστούν δυσχερή την 

εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, μεγιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης 

παραλείψεων και λαθών. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων και η πορεία εκτέλεσής τους από το 

γραφείο προμηθειών δεν είναι επαρκής, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η 

εξαγωγή αναγκαίων πληροφοριών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, η 

αδυναμία παρακολούθησης μιας σύμβασης από τις οικονομικές υπηρεσίες ανά 

τιμολόγιο και ανά χρηματικό ένταλμα πληρωμής, έχει ως συνέπεια να μην είναι εφικτή 

η συμφωνία των υποχρεώσεων προς κάθε προμηθευτή με την αντίστοιχη σύμβαση. 

Επίσης, διαπιστώθηκε έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών επαλήθευσης και ελέγχου 

των επιμέρους στοιχείων των συμβάσεων κατά τη σύναψη και εκτέλεσή τους. 

Επισημαίνεται ότι η αδυναμία αξιοποίησης των ηλεκτρονικών εφαρμογών συνεπάγεται 

σπατάλη ανθρωποωρών για παράλληλη τήρηση χειρόγραφου συστήματος, αδυναμία 

άμεσης και αξιόπιστης πληροφόρησης και μη ικανοποιητική επεξεργασία, ανάλυση και 

αξιοποίηση των δεδομένων. 

2) Αναποτελεσματική διασφάλιση της περιουσιακής κατάστασης των δήμων. 

 H έλλειψη οργανωμένων αποθηκευτικών χώρων και η ελλιπής φύλαξη 

περιουσιακών στοιχείων αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας των 

δήμων. 

Κοινό εύρημα και για τους τρεις δήμους ήταν η έλλειψη οργανωμένων και κατάλληλα 

φυλασσόμενων αποθηκευτικών χώρων, και η μη εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων 

ελέγχου της πρόσβασης των προσώπων που εισέρχονται σε αυτούς. Επιπρόσθετα 

διαπιστώθηκε η απουσία του συνόλου των μελών των επιτροπών παραλαβής κατά την 



84 

 

ημέρα της παράδοσης, καθώς και η έκδοση πρωτοκόλλων παραλαβής χωρίς 

συνεχόμενη αρίθμηση, με αποτέλεσμα να μη διασφαλίζεται η μοναδικότητα και 

χρονική αλληλουχία των εγγράφων. Η έλλειψη οργανωμένων αποθηκευτικών χώρων 

περιορίζει τη δυνατότητα διενέργειας περιοδικών καταμετρήσεων αποθεμάτων και 

ειδών αποθήκης. 

3) Αδυναμίες στη λογιστική/οικονομική πληροφόρηση και στην παρακολούθηση 

των συναλλαγών και των διάφορων οικονομικών εργασιών. 

Κατά τον έλεγχο προέκυψε ότι λόγω των ελλείψεων εσωτερικών δικλίδων στη 

διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των δήμων, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων που δε συμμορφώνονται με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές και περιέχουν ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε 

απάτη, είτε σε λάθος. Κατά συνέπεια, η απόδοση των δήμων δε μπορεί να αξιολογηθεί 

αποτελεσματικά, οι απαιτήσεις για οικονομική πληροφόρηση δεν πληρούνται 

ικανοποιητικά και η διαδικασία λήψης αποφάσεων δε βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία. 

 Η έλλειψη λογιστικής αποθήκης οδηγεί σε αδυναμία της διοίκησης να 

γνωρίζει το μέγεθος των προμηθειών και επηρεάζει την ορθή αποτύπωση 

των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι τρεις δήμοι έχουν προμηθευτεί τα λογισμικά εφαρμογών προμηθειών και αποθήκης 

ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τα έχουν εφαρμόσει. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες εκδόθηκαν δελτία εισαγωγής ποσοτήτων στην αποθήκη, χωρίς να 

πραγματοποιούνται αντίστοιχες καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αδυναμία της διοίκησης να γνωρίζει το μέγεθος των 

προμηθειών που έχει πραγματοποιήσει και αναλώσει και το απόθεμα που διατηρεί, 

τόσο κατά την διάρκεια όσο και στο τέλος του οικονομικού έτους. Το γεγονός αυτό 

δυσχεραίνει σημαντικά τον έλεγχο της εκτέλεσης των προμηθειών του τρέχοντος έτους, 

αλλά και το σωστό προγραμματισμό των απαραίτητων μελλοντικών προμηθειών. 

 Η μη έγκαιρη καταχώρηση των συναλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ορθή αποτύπωση των υποχρεώσεων 

των δήμων στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου η καταχώρηση τιμολογίων 

προμηθειών πραγματοποιήθηκε σε χρόνο σημαντικά μεταγενέστερο της έκδοσής τους, 

και σε κάποιες περιπτώσεις σε επόμενη οικονομική χρήση. Οι χρονικές αυτές 

καθυστερήσεις, σε συνάρτηση με τις ελλιπείς διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχου 

των δεδομένων και τη μη διενέργεια συμφωνιών υπολοίπων με τους προμηθευτές, 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την ορθή αποτύπωση των υποχρεώσεων 

των δήμων στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει καθημερινά το σύνολο των υποχρεώσεων των δήμων. 

Στην έκθεση ελέγχου συμπεριλήφθησαν συστάσεις προς τις διοικήσεις και των τριών 

δήμων για τη βελτίωση των αδυναμιών που σχετίζονται τόσο με τα δημόσια έργα-

μελέτες όσο και με τις προμήθειες αναλωσίμων. Στις διοικήσεις συστήνεται: 

 να ενισχύσουν τις λογιστικές διαδικασίες και τους διαύλους επικοινωνίας 

μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων και των οικονομικού τμήματος 

 να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας, κλοπής ή 

φθοράς της περιουσίας τους 

 να ενισχύσουν τις διαδικασίες σύνταξης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, 

εξασφάλισης των εσόδων και των πιστώσεων από ιδίους πόρους, ώστε να 

επιτυγχάνεται η έγκαιρη αποπληρωμή των αναδόχων των έργων και μελετών. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε επιπλέον την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου να 

επιτευχθεί μια αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διακυβέρνηση. Επίσης 

προτάθηκε στα αρμόδια Υπουργεία να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία 

τμημάτων εσωτερικού ελέγχου στους δήμους και την ενεργοποίηση του Ελεγκτή 

Νομιμότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η αποτύπωση και ανάλυση των διαδικασιών 

μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι δαπάνες στους δήμους υπό το πρίσμα των 

ελέγχων (προληπτικός, προσυμβατικός, κατασταλτικός) που ασκεί το Ελεγκτικό 

Συνέδριο στις δαπάνες αυτές, προκειμένου να διασφαλιστούν η νομιμότητα και η 

διαφάνεια στην οικονομική λειτουργία των δήμων. Με την εργασία αυτή αποτυπώνεται 

για πρώτη φορά ο τρόπος με τον οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως ο μοναδικός 

εξωτερικός ελεγκτής του δημοσίου, ελέγχει το σύνολο των δαπανών των δήμων και των 

νομικών τους προσώπων γεγονός που αποτελεί την πρωτοτυπία της. 

Ο προληπτικός ελέγχου των δαπανών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά 

την 1/7/2005 και αφορούσε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) 

κατοίκων (άρθρο 23 του Ν. 3202/2003). Ο ανωτέρω έλεγχος επεκτάθηκε από 1/1/2011 

στις δαπάνες των δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, καθώς και των νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 

ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανώνυμων εταιρειών Ν. 3852/2010- 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης». Με τον ίδιο νόμο θεσπίστηκε ο πλήρης έλεγχος 

(προληπτικός και κατασταλτικός) των δαπανών και ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας 

των συμβάσεων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων (προσυμβατικός έλεγχος) 

Το τριπλό αυτό σύστημα ελέγχου στις δαπάνες των δήμων και των νομικών τους 

προσώπων έχει ως σκοπό την ορθολογική διαχείριση και την προστασία των 

οικονομικών πόρων που μεταφέρονται από την κεντρική εξουσία προς τους δήμους 

λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, αλλά και την προστασία των στελεχών, 

αιρετών και υπαλλήλων, που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση κάθε δαπάνης. 

Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών έχει δεχθεί διαχρονικά πολλές επικρίσεις για την 

καταλληλότητα του ως μέσο εμπέδωσης της νομιμότητας και της διαφάνειας στη 

δημόσια διαχείριση και κατ’ επέκταση στη διαχείριση των οικονομικών των δήμων, 

ενώ παράλληλα έχει αμφισβητηθεί και η αποτελεσματικότητα του ως μηχανισμού 

αποτροπής των παράνομων εκταμιεύσεων. Ωστόσο λειτουργεί παράλληλα ως θεσμός 

προστασίας τόσο των διατακτών όσο και των υπολόγων, εφόσον αυτοί έχουν 

εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να καταλογιστούν στο μέλλον, όταν πρόκειται για 

δαπάνες που θεωρήθηκαν νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Ο δε κατασταλτικός, με τον τρόπο που συνήθως ασκείται είναι ανεπίκαιρος, καθώς 

μεταξύ της εκταμίευσης του δημοσίου χρήματος και του ελέγχου μπορεί να 

μεσολαβήσει διάστημα πολλών ετών. Επίσης, εάν τα ελλείμματα που παρουσιάζονται 

είναι πολύ μεγάλα, τότε η αποκατάσταση τους είναι δυσχερής ή και αδύνατη ιδίως εάν 

έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της διαχείρισης και του ελέγχου. 

Στη σύγχρονη εποχή, το «προλαμβάνειν» στο οποίο στηρίζεται το σύστημα του 

προληπτικού ελέγχου των δαπανών καθίσταται παρωχημένο, ενώ οι εγγενείς αδυναμίες 

συνεχίζουν να υφίστανται. Ο παραδοσιακός δημοσιονομικός έλεγχος έχει 

περιορισμένους ορίζοντες, καθώς αποσκοπεί στην αποτροπή μίας παράνομης δαπάνης 

ή στον καταλογισμό ενός υπολόγου με το χρηματικό ποσό του ελλείμματος που 

διαπιστώθηκε στη διαχείριση του. Από την άλλη πλευρά ο σύγχρονος δημοσιονομικός 

έλεγχος στηρίζεται στις έννοιες της απόδοσης και της αξιολόγησης ως βασικά στοιχεία 

της χρηστής διακυβέρνησης, προτείνοντας τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας και 

της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε επιβεβλημένη η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του 

δημοσιονομικού ελέγχου με την κατάργηση από 01-01-2017 του προληπτικού ελέγχου 

των δαπανών του κράτους καθώς και τη μετέπειτα κατάργηση από 01-01-2019 του 

προληπτικού ελέγχου των δαπανών των δήμων και των νομικών τους προσώπων 

(δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) αλλά και του συνόλου των νομικών προσώπων, τα 

οποία υπάγονται στον έλεγχο αυτό (άρθρο 10 παρ. 10 του Ν. 4337/2015). 

Μέσα σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, χωρίς την ύπαρξη του προληπτικού ελέγχου, οι 

δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα 

πραγματικότητα στην οποία δε θα υπάρχει η «ασφάλεια» του ελέγχου πριν την 

εξόφληση των δαπανών τους. Για αυτό το λόγο οι δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών τους καθώς και για την 

ενεργοποίηση του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκσυγχρονίζοντας τον ασκούμενο έλεγχό του, οφείλει να 

προχωρήσει στην εφαρμογή του τρίτου σταδίου δημοσιονομικού ελέγχου. Πέραν, 

δηλαδή, του ελέγχου της ακρίβειας των λογαριασμών και της ορθότητας της 

καταγραφής τους (πρώτο στάδιο), και της τήρησης της αρχής της νομιμότητας κατά τη 
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διενέργεια των δημοσίων δαπανών (δεύτερο στάδιο), οφείλει να διαπιστώσει εάν το 

δημόσιο χρήμα απέδωσε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό 

κόστος και εάν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος στόχος (αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης). Επίσης, ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

έλεγχος πρέπει να επεκταθεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των φορέων. Θα πρέπει δηλαδή να ελεγχθεί εάν η 

οργάνωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του φορέα παρουσιάζει δημοσιονομικές 

αδυναμίες ή σφάλματα, έχοντας την τάση να παράγει ελλείμματα, χωρίς απαραιτήτως ο 

έλεγχος να επικεντρώνεται στον εντοπισμό συγκεκριμένου ελλείμματος ή παράνομης 

δαπάνης. 

Ολοκληρώνοντας, είναι απαραίτητη η αναφορά στις εγγενείς αδυναμίες της παρούσας 

εργασίας, οι οποίες συνίστανται: α) στην περιορισμένη χρονική διάρκεια εκπόνησης 

της, και β) στο γεγονός ότι η μελέτη περίπτωσης των δαπανών των τριών δήμων αφορά 

την οικονομική χρήση 2012, ολοκληρώθηκε το 2014 και μέχρι σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος συμμόρφωσης, έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε 

ποιο βαθμό οι δήμοι αλλά και τα αρμόδια υπουργεία συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τα έσοδα των δήμων καθώς και ο έλεγχος της κανονικής είσπραξης τους από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 277 του Ν. 3852/10, 

αποτελούν βασικά στοιχεία τόσο του προϋπολογισμού όσο και της οικονομικής 

διαχείρισης των δήμων. Αποτελούν ωστόσο ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού 

και για το λόγο αυτό δε συμπεριλήφθησαν στην παρούσα εργασία. Θα μπορούσαν όμως 

να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας στο μέλλον. 
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Παράρτημα 

Άρθρο 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) 

1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη 

θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που 

κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144Α΄). 

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

'Άρθρο 102 Συντάγματος: (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, 

καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να 

ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που 

συνιστούν αποστολή του Κράτους. 

2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. 

3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή 

την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή 

εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά 

όργανα. 

4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που 

συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως 

νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός 

από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται 

http://web3.eetaa.gr:8080/kodikas/nm_ptext.jsp?nkey=1&akey=1
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μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από 

τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. 

5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που 

απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι 

αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη 

διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, 

μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται 

υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 

κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση 

συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον 

καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

'Άρθρο 98 Συντάγματος: (Ελεγκτικό Συνέδριο) 

1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: 

α. O έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου 

στο καθεστώς αυτό. 

β. O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος 

είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την 

άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. 

γ. O έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον προβλεπόμενο από το 

εδάφιο α΄ έλεγχο. 

δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας 

για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73, 

καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος. 

ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και 

ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7. 
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στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο 

των λογαριασμών του εδαφίου γ’. 

ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή 

στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε 

ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

2. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος 

ορίζει. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α’ έως δ’ της προηγούμενης παραγράφου δεν 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3. 

3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν 

υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

 

 


