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Θανάσης Παζαρλόγλου

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
 Η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και των υποχρεώσεων των

Ο.Τ.Α. πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την
εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Ειδικότερα, η αρχή
αυτή εξειδικεύεται:
α) στην αρχή της οικονομικότητας. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για
την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται
έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την
ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση των
αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων,
β) στην αρχή της αποδοτικότητας. Πρέπει να τηρείται η βέλτιστη
δυνατή σχέση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των
επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων και
γ) στην αρχή της αποτελεσματικότητας. Ελέγχεται η επίτευξη των
συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων
που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
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Αρχή της
οικονομικότητας

Να εκπληρώνονται οι
καταστατικοί σκοποί με την κατά
το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση
του προϋπολογισμού

Αρχή της χρηστής
δημοσιονομικής
διαχείρισης
Αρχή της
αποτελεσματικότητας
Ελέγχεται η επίτευξη των
συγκεκριμένων αντικειμενικών
στόχων και των αποτελεσμάτων που
έχουν εκ των προτέρων οριστεί
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Αρχή της
αποδοτικότητας

Βέλτιστη δυνατή σχέση μεταξύ
των χρησιμοποιούμενων μέσων
και των αποτελεσμάτων

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας
 Η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη

Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.
 Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που
συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις
αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της
σταθερότητας και της βιωσιμότητας των
οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.
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Αρχή της διαφάνειας
 Όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται

πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την
υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη
πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που
σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής
πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο
αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης
δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής
κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η
δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε
ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις
διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.
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Αρχή της ειλικρίνειας
 Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη

που παρέχεται σε έγγραφα ή εκθέσεις, πρέπει να
στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις
που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες
προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες,
καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα
ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που μπορούν να έχουν
σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ν.4270/2014

Ν. 4555/2018

Π.Δ.80/2016

Οικονομική
διαχείριση
Ο.Τ.Α.
Β.Δ. της 17ης5/15ης-6-1959

Ν.3463/2006

Ν.3852/2010
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 Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται

προηγουμένως η έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής
υποχρέωσης από τον αρμόδιο διατάκτη (δημοσιονομική
δέσμευση).
 Κατά το στάδιο της δημοσιονομικής ανάληψης της
υποχρέωσης, ο αρμόδιος διατάκτης, (Δήμαρχος, Πρόεδρος,
Γενικός Διευθυντής) δίνει την έγκρισή του, που συνεπάγεται τη
δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους για την εκτέλεση της δαπάνης,
σύμφωνα με τη, διακριτή της δημοσιονομικής, διοικητική
ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (νομική δέσμευση), που
συνίσταται στην έκδοση απόφασης του κατά περίπτωση
αρμοδίου οργάνου, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η
υποχρέωση έναντι τρίτων.
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 Οι Δ.Ε.Υ.Α. ως προς τη διαχείριση των υποθέσεών τους,

εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, το
οποίο ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Πριν την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται να εκδοθεί η σχετική Α.Α.Υ.
 Κατά το στάδιο αυτό της δημοσιονομικής ανάληψης της
δαπάνης, ο αρμόδιος διατάκτης, δηλαδή ο γενικός διευθυντής
(94, 123, 280, 352, 377, 378, 387/2015, 197, 210, 331/2016, 19, 57, 64,
67, 197/2017, 60/2018 Πρ. Κλιμ. ΠΕΔ VII Τμ.) εγκρίνει τη δέσμευση

πιστώσεων του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.. Το στάδιο αυτό
προηγείται και διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης
(νομική δέσμευση) της σχετικής υποχρέωσης, που συνίσταται
στην έκδοση σχετικής απόφασης του κατά περίπτωση αρμοδίου
οργάνου, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία της δαπάνης και
δημιουργεί υποχρέωση προς πληρωμή της.
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 Σε περίπτωση μη εκτέλεσης (συνολικά ή τμηματικά) της ανάληψης

υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται,
τότε αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική απόφαση του διατάκτη και
διαγράφεται το αντίστοιχο ποσό που δεσμεύτηκε, ενώ με το νέο
οικονομικό έτος δεσμεύεται με νέα Α.Α.Υ. το ανεξόφλητο μέρος της
πίστωσης.
 Επομένως, για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης από τις Δ.Ε.Υ.Α.
απαιτείται προηγούμενη δημοσιονομική ανάληψη της δαπάνης από
το γενικό διευθυντή, καθώς και διοικητική ανάληψη της σχετικής
υποχρέωσης, με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο,
ενώ στην περίπτωση ανεξόφλητης πίστωσης απαιτείται η ανατροπή
της αναληφθείσας υποχρέωσης.
 Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, δηλαδή η σύνταξη της
Α.Α.Υ., καθιστά τη διενέργεια της δαπάνης μη νόμιμη.
(122/2013 Πράξη ΣΤ΄ Κλιμακίου, 34/2014 Πράξη VII Τμήμ., 97/2013, 175,
312/2014, 10, 60, 61, 83, 94, 123, 148, 155, 195, 274, 280, 352, 377, 378, 387,
389, 390, 404/2015, 197/2016 Πράξ. Κλιμ. ΠΕΔ στο VII Τμήμα)
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 Οι Δ.Ε.Υ.Α., ανεξαρτήτως της ένταξής τους ή μη στο Μητρώο

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν σε περίπτωση που ο
Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης δεν περιέχει ειδική
ρύθμιση (βλ. Ε.Σ. Πράξη 34/2014 VII Τμ.), να εκδίδουν
Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης πριν από την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης αυτών, ακολουθώντας κατ’
αναλογία την εφαρμοζόμενη από τους Ο.Τ.Α. διαδικασία,
όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του
Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014) και των άρθρων
11 και 13 του β.δ/τος 17.5/15.6.1959.
(αριθμ. 148/2017 πράξη Κλιμακίου ΠΕΔ VII Τμήμα)

12

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

 Οι Δ.Ε.Υ.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε

δαπάνης απαιτείται να εκδώσουν απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης. Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τον
Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών και το Γενικό
Διευθυντή, ο οποίος ρητά ορίζεται στο άρθρο 17 του Ν.
1069/1980 ως ο διατάκτης των δαπανών τους, ανεξάρτητα
αν η απόφαση αφορά δαπάνη που ανάγεται στην
αρμοδιότητά του, όπως όταν πρόκειται για εκτέλεση
προμηθειών μέχρι ορισμένου ποσού, ή δαπάνη που
ανάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ., οπότε απαιτείται
έγκριση από αυτό για να προχωρήσει η εντολή
πραγματοποίησης της δαπάνης.
(αριθμ. 60/2018 πράξη Κλιμακίου ΠΕΔ VII Τμήμα)
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ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (N. 4555/2018)
Διατάκτης στους Δήμους κατά τις διατάξεις του άρθρου 203

του Ν. 4555/2018 και της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58
του Ν. 3852/2010 είναι αποκλειστικά ο Δήμαρχος, ο οποίος
με την έκδοση της σχετικής Α.Α.Υ. αποφασίζει για την έγκριση
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων.
Δεν προηγείται απόφαση άλλου οργάνου, πλην των
περιπτώσεων που απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης (π.χ.
επιχορηγήσεις προς συλλόγους, απόρους, κλπ.).
Η γνώμη των οργάνων του Δήμου έχει ήδη εκφραστεί κατά
τη ψήφιση του προϋπολογισμού και συνεπώς η μετέπειτα
άποψή τους κρίνεται περιττή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή σε καμία
περίπτωση δεν διαθέτουν πιστώσεις.
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 Η έγκριση δαπάνης και συνακόλουθα η διάθεση της

πίστωσης, συντελείται με την Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που εκδίδει ο Δήμαρχος, η οποία
αποτελεί εκτελεστική πράξη της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία έχει ψηφιστεί ο
προϋπολογισμός.
 Η Α.Α.Υ. θεωρείται εκτελεστή πράξη μετά την ανάρτησή της
στο διαδίκτυο (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή διαύγεια).
 Με εξαίρεση τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις λοιπές
περιπτώσεις απαλλοτρίωσης, η απόφαση του Δημάρχου
για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται πριν από τη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κήρυξη της
απαλλοτρίωσης, με βάση την εκτιμώμενη αξία του
ακινήτου.
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 Όταν πρόκειται για αγορά ή μίσθωση ακινήτου, η απόφαση

του Δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης εκδίδεται
μετά τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
πριν την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. Όταν
διεξάγεται δημοπρασία, η απόφαση αυτή εκδίδεται πριν
από την υπογραφή της διακήρυξης.
 Για τη δαπάνη που απορρέει από Προγραμματική
Σύμβαση, η Α.Α.Υ. εκδίδεται από το Δήμαρχο μετά τη
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πριν τη
σύναψη αυτής.
 Η δαπάνη που αφορά χρηματοδότηση της κοινωφελούς
επιχείρησης, αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο μετά τη
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
καθορίζεται το ύψος αυτής.
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 Όταν πρόκειται για ανάθεση υπηρεσιών στον τομέα της

καθαριότητας δημοτικών χώρων, κατά τις διατάξεις του άρθρου
61 του Ν. 3979/2011, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με την οποία αφενός
να διαπιστώνεται και τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των
υπηρεσιών με ίδια μέσα και αφετέρου να καθορίζεται το
αντικείμενο των υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός
της οποίας αυτές θα παρασχεθούν.
 Η ανωτέρω διάταξη ως ειδική, δεν έχει καταργηθεί και συνεπώς
για την ανάθεση σε τρίτο της παροχής υπηρεσιών συλλογής και
μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων,
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση λήψης αιτιολογημένης
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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 Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν

κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.
 Πριν την έκδοση της Α.Α.Υ. του Δημάρχου που αφορά
δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 158 και 202 του Ν.
3463/2006, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση συγκεκριμένων δράσεων,
εκδηλώσεων, εορτών, φιλοξενιών, επιχορηγήσεων,
κλπ, που θα υλοποιηθούν και θα χρηματοδοτηθούν
από τις πιστώσεις αυτές.
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 Οι προμήθειες, οι υπηρεσίες και τα έργα

αποτυπώνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και
συνεπώς για τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν
τις συμβάσεις αυτές, δεν απαιτείται προηγούμενη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 1 του
άρθρου 206 του Ν. 4555/2018).
 Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την εξειδίκευση της πίστωσης, στις εξής
περιπτώσεις:
- Κ.Α. 6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων»,
εγγράφονται δαπάνες για μετακινήσεις αιρετών (άρθρο
140 του Ν. 3463/2006) ή ιδιωτών μελών επιτροπών
(παρ. 3 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010).
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- Κ.Α. 643 «Δημόσιες σχέσεις» και ειδικότερα οι Κ.Α. 6431

«Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του
Δήμου», Κ.Α. 6432 «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό», Κ.Α. 6433 «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας» και Κ.Α. 6434
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». Αφορούν δαπάνες
που αναλαμβάνονται με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006.
- Κ.Α. 644 «Συνέδρια και εορτές», 647 «Έξοδα
καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων». Αφορούν στην έγκριση διενέργειας
εκδηλώσεων, εορτών, συνεδρίων, συναντήσεων, κλπ.
(παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006).
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- Κ.Α. 6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων». Εγγράφονται

δαπάνες για είδη διαβίωσης και περίθαλψης σε
άπορους κατοίκους και πολύτεκνους, για την
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης (παρ. 2
του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006).
- Κ.Α. 6731 «Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠΔΔ». Αφορά σε
επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ (όχι δημοτικών) με κοινωφελή
δράση (παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006).
- Κ.Α. 6733 «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε
άπορους δημότες» για την αντιμετώπιση έκτακτης και
σοβαρής ανάγκης (παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006).
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- Κ.Α. 6735 «επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους

και σωματεία» (παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006).
- Κ.Α. 6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους
και σωματεία» (παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006).
- 6739 «Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για
μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους». Εγγράφονται
ποσά για επιχορηγήσεις φορέων που συμβάλλουν
στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου
(παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010).
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 ΔΕΝ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία να
εξειδικεύεται η πίστωση ή να εγκρίνεται η διενέργεια
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή
γενικής υπηρεσίας.
 Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών, απαιτείται
προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής
υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
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 Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με

την απονομή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών
έργων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι όροι
του διαγωνισμού.
 ΔΕΝ απαιτείται τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά
έργα αξίας έως 5.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (παρ. 7 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/2006), εφόσον υπάρχει στον
προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση.

24
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 Απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την

έγκριση εκτέλεσης έργου με αυτεπιστασία (παρ. 1 του
άρθρου 11 του Π.Δ. 171/1987).
 ΔΕΝ απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για την εγγραφή του δήμου ως συνδρομητή σε
εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, καθώς και σε
ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών, όπως επίσης και
για την επιστροφή χρηματικών ποσών αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
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 Για την ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων, η ανάληψη

εκδίδεται από το Δήμαρχο. Η απόφαση κοινοποιείται
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
 Η ανατροπή αναλήψεων στο τέλος του έτους θα γίνει
με απόφαση του Δημάρχου, ανεξάρτητα αν η πίστωση
διατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή το
Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τα Χ.Ε.Π. ακυρώνονται με πράξη του Π.Ο.Υ., έστω και
αν έχουν εκδοθεί από το Δήμαρχο.
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 Τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν έχουν δικό τους

διοικητικό προσωπικό και η ταμειακή τους υπηρεσία
να διεξάγεται από το δήμο, οι αρμοδιότητες
ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και
εντολής των δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες του δήμου.
 Η Α.Α.Υ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Π.Ο.Υ.
του νομικού προσώπου.
 Οι πράξεις εκκαθάρισης (Χ.Ε.Π.) και η εξόφληση αυτών
(ταμειακή υπηρεσία) ασκούνται από το Δήμο.
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 Τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν έχουν δικό τους

διοικητικό προσωπικό και η ταμειακή τους υπηρεσία
να διεξάγεται από το δήμο, οι αρμοδιότητες
ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και
εντολής των δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες του δήμου.
 Η Α.Α.Υ. υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Π.Ο.Υ.
του νομικού προσώπου.
 Οι πράξεις εκκαθάρισης (Χ.Ε.Π.) και η εξόφληση αυτών
(ταμειακή υπηρεσία) ασκούνται από το Δήμο.
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 Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των O.T.A., των

δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και
των μονομετοχικών Α.Ε. αποστέλλονται υποχρεωτικά
για έλεγχο νομιμότητας, εντός 15 ημερών από τη
συνεδρίαση, εφόσον αφορούν, μεταξύ άλλων και την
ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.
 Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης
εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών και εκδίδει
υποχρεωτικά ειδική πράξη.
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 Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη

απόφασης για μία και μόνο τροποποίηση έως 5%
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεων ποσού έως 120.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
 Για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής των
συμβάσεων αυτών απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Για τροποποίηση συμβάσεων μεγαλύτερου ποσού
και ποσοστού, η αρμοδιότητα λήψης της σχετικής
απόφασης ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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 Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί

χορήγησης πάγιας προκαταβολής ορίζεται ως
διαχειριστής αυτής ο δημοτικός υπάλληλος και ο
αναπληρωτής του.
 Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε
τραπεζικούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που
ανήκουν στον οικείο Δήμο, μετά από πρόταση των
υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι οι δημοτικοί
υπάλληλοι που ορίζονται με την απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
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 Ο διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής ευθύνεται για

έλλειμμα που προκαλεί στη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής από την καταβολή μη νόμιμης δαπάνης, το
οποίο έλλειμμα υπάρχει όσο η πάγια προκαταβολή δεν
τακτοποιείται.
 Σε περίπτωση αποκατάστασης της πάγιας προκαταβολής με
την έκδοση του τακτοποιητικού χρηματικού εντάλματος,
αίρεται η ευθύνη του, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό, στη
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής παύει να υφίσταται
έλλειμμα.
 Η καταβολή του ποσού στο όνομά του γίνεται, ως διαχειριστή εκπροσώπου της πάγιας προκαταβολής, με αποκλειστικό
σκοπό την αποκατάστασή της.
(73/2014 Πράξη Β΄ Κλιμακίου)
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 Από 20-07-2018 καταργούνται οι διατάξεις:
1) των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του β.δ/τος της

17/05-15/06/1959 (ανάληψη δαπανών),
2) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
(ανάληψη δαπανών με απόφαση Δημάρχου ή και
χωρίς απόφαση),
3) της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν.
3463/2006 και του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
(υπογραφή του Δημάρχου στα Χ.Ε.Π. και
βεβαιωτικούς καταλόγους).
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 Ο Δήμαρχος δεν θεωρείται πλέον εκκαθαριστής

των δαπανών και εντολέας των πληρωμών και
συνεπώς δεν συνυπογράφει τις πράξεις
εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής.
 Οι πράξεις αυτές πλέον διενεργούνται από τον
προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών ή τους
υπαλλήλους που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.
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 Αν η Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχει Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης ή ο

υπάρχων δεν περιέχει ειδική ρύθμιση, κατ’ αναλογία με τους
Δήμους, τα Χ.Ε.Π. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον
Προϊστάμενο του Λογιστηρίου ή αν δεν υπάρχει, από τον
Γενικό Διευθυντή, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.
1069/1980, προΐσταται όλων των υπηρεσιών αυτής.
 Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί η θέση του Γενικού
Διευθυντή, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον κατά
βαθμό ανώτερο και επί ισοβάθμων αρχαιότερο υπάλληλο
της Δ.Ε.Υ.Α., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της.
 Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.
(αριθμ. 295/2016 πράξη Κλιμακίου ΠΕΔ VII Τμήμα)
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 Στους μικρούς δήμους ( 10.000 κατοίκων ή  3.500

κατοίκων για νησιά), που δεν διαθέτουν Π.Ο.Υ., οι
πράξεις εκκαθάρισης και τα Χ.Ε.Π. υπογράφονται
μόνο από τον υπάλληλο, που ορίζεται για το σκοπό
αυτό με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος
(υπάλληλος) βεβαιώνει επί της Α.Α.Υ. τη δέσμευση
της πίστωσης.
 Στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν προσωπικό
και η ταμειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από τον
οικείο Δήμο, όλη η λειτουργία της οικονομικής
υπηρεσίας διενεργείται από το Δήμο.
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 Αν ο Π.Ο.Υ. αρνηθεί αιτιολογημένα να υπογράψει τη

βεβαίωση επί της Α.Α.Υ., ο Δήμαρχος μπορεί να εκδώσει
έγγραφη εντολή για την πραγματοποίηση της δαπάνης.
 Για την ακύρωση Χ.Ε.Π. εκδίδεται πράξη, που
υπογράφεται από τον Π.Ο.Υ., έστω και αν το Χ.Ε.Π. έχει
εκδοθεί από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο.
 Η αμφισβήτηση της νομιμότητας Χ.Ε.Π. από τον ταμία,
(παρ. 3 του άρθρου 175 του Ν. 3463/2006),
εφαρμόζεται στα Χ.Ε.Π., που δεν υπόκεινται στον
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Η έγγραφη αναφορά του δημοτικού ταμία απευθύνεται
στο Δήμαρχο και η απόρριψη ή η αποδοχή της
ενεργείται αποκλειστικά από αυτόν.
37

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Ο Δήμαρχος έχει αρμοδιότητα να καταλογίζει με

πράξη του αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε
βάρος των λαβόντων υπαλλήλων (παρ. 3 του άρθρου
24 του Ν. 4354/2015).
 Απαγορεύεται η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή
ή εξόφληση επιταγών από το Δήμαρχο και γενικά η
ανάμιξη του σε διαχειριστικές ενέργειες της
ταμειακής υπηρεσίας.
 Ο έλεγχος, η εποπτεία και ο καταλογισμός των
υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150
και 152 του Ν. 4270/2014, κατά το μέρος που
ανάγονται στο διατάκτη, ασκούνται από το Δήμαρχο.
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 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, ανάλογα με τη
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διοικητική διάρθρωση του Δήμου, θεωρείται ο προϊστάμενος:
της Γενικής Διεύθυνσης ή αν δεν υπάρχει,
της Διεύθυνσης ή αν δεν υπάρχει,
του Τμήματος,
όπου υπάγονται μόνο ή κατά κύριο λόγο υπηρεσίες
οικονομικού ενδιαφέροντος (υπηρεσίες εκκαθάρισης και
εντολής δαπανών, προϋπολογισμού και βεβαίωσης εσόδων,
λογιστήρια, ταμειακές υπηρεσίες, σύναψη δημοσίων
συμβάσεων, κ.λπ.) και επιπλέον εάν ασκούνται από το Τμήμα
όλες οι οικονομικές λειτουργίες του Δήμου.
Υπό την έννοια αυτή, ο/η διευθυντής/τρια διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών δεν πληροί την προϋπόθεση του
άρθρου 205 του Ν. 4555/2018.
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Όπου δεν υπάρχει Π.Ο.Υ., η βεβαίωση δέσμευσης της

πίστωσης, οι πράξεις εκκαθάρισης και τα Χ.Ε.Π. υπογράφονται
μόνο από τον υπάλληλο, που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου.
 Στα δημοτικά ΝΠΔΔ που δεν έχουν διοικητικό προσωπικό και η
ταμειακή τους υπηρεσία διεξάγεται από τον οικείο Δήμο (παρ.
6 του άρθρου 166 του Ν. 3463/2006), νοείται ότι διεξάγεται όλη
η λειτουργία της οικονομικής τους υπηρεσίας.
 Στην περίπτωση αυτή, οι αρμοδιότητες ανάληψης των
υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών
ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου και οι
σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα, που είναι
αρμόδια για τις δαπάνες του Δήμου. Μόνο που η αρμοδιότητα
του διατάκτη ασκείται από τον Πρόεδρο του νομικού
προσώπου.
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 Π.Ο.Υ. ≠ Διατάκτης
 Διατάκτης ≠ δημόσιος υπόλογος
 Διαχειριστής χρημάτων ≠

διατάκτης ≠ εκκαθαριστής
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Ανάληψη υποχρέωσης
 Ως «ανάληψη υποχρέωσης» νοείται η διοικητική πράξη με

την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Ο.Τ.Α.
έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).
 Για να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να
εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους δήμους, εκδίδεται
από τον Δήμαρχο Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την
οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική
δέσμευση).
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 Κατ’ εξαίρεση για έκτακτες δαπάνες, καθώς και για την

ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
δαπανών, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται
αμέσως μετά την έναρξη του οικονομικού έτους για ολόκληρο
το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.
 Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση
προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων
έργων, εφόσον ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία, η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την
υπογραφή της σχετικής διακήρυξης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
α) Ο Δήμαρχος ή ο εξουσιοδοτηθείς Αντιδήμαρχος ή
προϊστάμενος συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα (πρωτογενές
αίτημα) και το αποστέλλει στην Οικονομική Υπηρεσία.
β) H Οικονομική Υπηρεσία, συντάσσει σε δύο (2) αντίτυπα το
σχέδιο της σχετικής Α.Α.Υ., αφού ελέγξει εάν:
i) η πίστωση επαρκεί για να καλύψει το ποσό της δαπάνης,
που θα χρειασθεί μέχρι τέλους του έτους.
ii) η δαπάνη είναι νόμιμη,
iii) η σχετική απαίτηση κατά του Ο.Τ.Α. δεν έχει παραγραφεί
(αφορά κυρίως δαπάνες παρελθόντων ετών) και
iv) το αίτημα για την έκδοση σχετικής απόφασης προηγείται
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας της δαπάνης.
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 Ο Π.Ο.Υ. εξετάζει αν οι ενέργειες του Δημάρχου συνάδουν με

τις γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εφόσον
διαπιστώσει παρεκκλίσεις το αναφέρει γραπτώς στο
Δήμαρχο.
 Το σχέδιο της Α.Α.Υ. πρέπει να φέρει πλήρη αιτιολόγηση της
δαπάνης, με σαφή αναφορά στη συγκεκριμένη
δραστηριότητα που εξυπηρετείται από την πραγματοποίησή
της και στο χρόνο υλοποίησής της.
 Η αιτιολογία πραγματοποίησης της δαπάνης πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν πιο σαφής, επαρκής, ειδική και αναλυτική.
Γενικές και αόριστες εκφράσεις περί αναγκαιότητας της
δαπάνης δεν πληρούν την προϋπόθεση του νόμου.
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 Αν υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής πίστωση, αλλά δεν

πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις και όροι για την
παροχή της βεβαίωσης, ο Π.Ο.Υ. ενημερώνει εγγράφως το
Δήμαρχο.
 Αν ο διατάκτης εμμένει στο αίτημά του για προώθηση της
διαδικασίας δέσμευσης πίστωσης, ο Π.Ο.Υ. οφείλει να:
i) παρέχει τη βεβαίωση και να συνεχίσει τη διαδικασία έκδοσης
της σχετικής Α.Α.Υ. και
ii) ενημερώσει με έγγραφό του την αρμόδια Δημοσιονομική
Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου του ΓΛΚ και τον Επόπτη Ο.Τ.Α.
 Στην περίπτωση αυτή, ο Π.Ο.Υ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη,
η οποία βαρύνει πλέον αποκλειστικά τον εντολέα-δήμαρχο.
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γ) Ο Π.Ο.Υ. εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι και
προϋποθέσεις, βεβαιώνει την: i) τήρηση αυτών, ii) ύπαρξη
σχετικής και επαρκούς για την εκτέλεση της δαπάνης πίστωσης
στον προϋπολογισμό του Δήμου και iii) δέσμευση της πίστωσης
αποκλειστικά για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης.
 Η βεβαίωση παρέχεται με την πράξη του Π.Ο.Υ. επί του σχεδίου
απόφασης. Παράλληλα, το ποσό της δαπάνης καταχωρείται
στα λογιστικά βιβλία του Δήμου και δεσμεύεται, μέσω του
πληροφοριακού συστήματος, η αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό καταχώρησης.
 Κατόπιν, τα δυο (2) αντίτυπα του σχεδίου της Α.Α.Υ.
αποστέλλονται στο Δήμαρχο.
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δ) Με την υπογραφή της Α.Α.Υ. εγκρίνεται η δαπάνη και η
διάθεση της σχετικής πίστωσης και συνακόλουθα το
πρωτογενές αίτημα καθίσταται εγκεκριμένο. Μετά την
υπογραφή του σχεδίου της Α.Α.Υ. από το Δήμαρχο, το ένα
επαναφέρεται στην Οικονομική Υπηρεσία.
 Αν ο Δήμαρχος δεν υπογράψει, το αργότερο, εντός διμήνου
το σχέδιο της Α.Α.Υ., οφείλει με σχετικό έγγραφο αίτημά του
να ζητήσει από τον Π.Ο.Υ. την ανάκληση της δέσμευσης της
σχετικής πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται
έκδοση ανάκλησης της Α.Α.Υ., διότι δεν έχει προηγουμένως
εκδοθεί και αναρτηθεί σχετική Α.Α.Υ.
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ε) Η Α.Α.Υ. αφού πρωτοκολληθεί και λάβει αριθμό απόφασης
Δημάρχου, η Οικονομική Υπηρεσία προβαίνει, κατά σειρά
προτεραιότητας:
- στην ανάρτηση της Α.Α.Υ. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., εφόσον
πρόκειται για ανάθεση δημόσιας σύμβασης αξίας ≥ των
1.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. ή στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις λοιπές
περιπτώσεις,
- στην καταχώρησή της στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ο.Τ.Α.
και
- στην ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 Η ανάρτηση των δημοσίων συμβάσεων στο «διαύγεια»
από 1/6/2018 θεωρείται καταργηθείσα (παρ. 3 του άρθρου
379 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.
53 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).
49

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Η διαδικασία ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων δεν

έχει θιγεί από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
 Η απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς ανάληψης
εκδίδεται από το δήμαρχο, σύμφωνα με το παράρτημα Β΄
της αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του
Υπουργείου Οικονομικών.
 Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α., χωρίς να απαιτείται έγκριση και
λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του
δημοτικού προϋπολογισμού του έτους που αφορά η
δαπάνη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος και
αποστολή στην Οικονομική Υπηρεσία.
Στις δημόσιες συμβάσεις αυτό μπορεί να
είναι η τεχνική έκθεση ή η μελέτη
(πρωτογενές αίτημα)
Αν πρόκειται για δημόσια σύμβαση (αξίας ≥
των 1.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.), ανάρτηση
πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ

Ο Δήμαρχος ή ο
εξουσιοδοτηθείς
προϊστάμενος ή
Αντιδήμαρχος

1) Παρ. 3 του άρθρου 66 του
Ν.4270/2014 και
2) παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.
80/2016.

Συντάκτης τεχνικής
περιγραφής

Άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017
ΥΑ (Α΄ 1781)

Έκδοση της Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης

Οικονομική Υπηρεσία

1) Άρθρα 66-68 του Ν.4270/2014 και
2) άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016

Βεβαίωση του Π.Ο.Υ. επί της Α.Α.Υ. και
υπογραφή από το διατάκτη

Π.Ο.Υ. και Δήμαρχος

Ανάρτηση της Α.Α.Υ. στο ΚΗΜΔΗΣ
(εγκεκριμένο αίτημα) ή «διαύγεια» και
καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων

Οικονομική Υπηρεσία

1) Παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του Ν.
4270/2014,
2) άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016 και
3) άρθρο 203 του Ν. 4555/2018.
1) Άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016,
2) 2/100018/0026/2016 εγκ. ΥΠ.ΟΙΚ.
3) άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 και
4) άρθρο 5 της αρ. 57654/22-5-2017
ΥΑ (Α΄ 1781)
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Χρηματικά εντάλματα
 Από 20-7-2018, οι πράξεις εκκαθάρισης, δηλαδή οι

καταστάσεις πληρωμής και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής δεν θα υπογράφονται από το Δήμαρχο (Πρόεδρο
για τα νομικά πρόσωπα) ή τον ορισθέντα από αυτόν
Αντιδήμαρχο, αλλά από τον Προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών και το συντάκτη αυτών.
 Το Χ.Ε.Π. μπορεί να φέρει δύο (2) υπογραφές, αυτή του Π.Ο.Υ.
και του συντάκτη του, με εξαίρεση τους μικρούς δήμους, όπου
αρκεί μόνο η υπογραφή του ορισθέντος με απόφαση
Δημάρχου υπαλλήλου.
 Ο ΠΟΥ με απόφασή του, μπορεί να εξουσιοδοτεί υφιστάμενό
του, που ανήκει στην ίδια οργανική μονάδα, να υπογράφει με
εντολή του πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωμής. Η
ευθύνη, όμως, παραμένει στον ίδιο.
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 Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής μετά την ισχύ του
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Ν.4555/2018 (20/7/2018) θα υπογράφονται από τον:
προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Διευθυντή), αν
υπάρχει,
προϊστάμενο του λογιστηρίου (τμηματάρχη) και τον
συντάκτη τους.
Εφόσον ο Π.Ο.Υ. προΐσταται του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών, υπογράφει αυτός και ο συντάκτης του Χ.Ε.Π.
Μπορεί ο προϊστάμενος λογιστηρίου να υπογράφει το
Χ.Ε.Π. ως συντάκτης, εφόσον αυτό προσυπογράφεται
από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας
(Διευθυντή).
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των Δ.Ε.Υ.Α. μετά την

-
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ισχύ του Ν. 4555/2018 (20/7/2018) θα υπογράφονται
από τον:
προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Διευθυντή), αν
υπάρχει,
προϊστάμενο του λογιστηρίου (τμηματάρχη) και τον
συντάκτη τους.
Εφόσον ο Π.Ο.Υ. προΐσταται του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών, υπογράφει αυτός και ο συντάκτης του Χ.Ε.Π.
Μπορεί ο προϊστάμενος λογιστηρίου να υπογράφει το
Χ.Ε.Π. ως συντάκτης, εφόσον αυτό προσυπογράφεται
από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας
(Διευθυντή).
Θανάσης Παζαρλόγλου

 Εάν ο συντάκτης του Χ.Ε.Π. διαφωνεί για την έκδοσή του,

επειδή θεωρεί ότι υφίστανται λόγοι μη νομιμότητας ή μη
κανονικότητας της δαπάνης, οφείλει να διατυπώσει
εγγράφως τη διαφωνία του προς τον προϊστάμενό του
(άρθρο 32 του Ν. 3584/2007) και ακολούθως το εκδίδει.
 Η γραπτή διαφωνία του συντάκτη πριν την υπογραφή
του, τον απαλλάσσει από την ευθύνη (παρ. 4 του άρθρου
32 του Ν. 3584/2007), χωρίς να απαιτείται, μετά τη
διαφωνία, ειδική έγγραφη εντολή για να προβεί στην
έκδοση και υπογραφή του Χ.Ε.Π.
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 Η ευθύνη του συντάκτη του χρηματικού εντάλματος

διερευνάται, αν και φρονώ πως έγκειται στην ορθή
μεταφορά των δεδομένων της δαπάνης στο συντασσόμενο
χρηματικό ένταλμα.
 Ειδικότερα ευθύνεται αν έχουν μεταφερθεί ορθά όλα τα
στοιχεία της προς εξόφληση δαπάνης (ποσό, δικαιούχος και
στοιχεία αυτού, αιτιολογία, κωδικός αριθμός
προϋπολογισμού, κλπ.), χωρίς να υπεισέρχεται στη
νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης, που αποτελεί
αρμοδιότητα του υπογράφοντα το Χ.Ε.Π. Προϊσταμένου
Οικονομικών Υπηρεσιών.
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 Ο διατάκτης δεν μπορεί να είναι δημόσιος υπόλογος. Αν

ο διατάκτης αναμιχθεί στα καθήκοντα του υπολόγου,
ευθύνεται ως δημόσιος υπόλογος.
 Ο διατάκτης, με τη βοήθεια του Π.Ο.Υ., οφείλει να
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εκτέλεση
του προϋπολογισμού και την επίτευξη των στόχων του.
 Αν ο διατάκτης διαπιστώσει ότι η επικείμενη ανάληψη
υποχρέωσης, στοιχειοθετεί σύγκρουση συμφερόντων,
οφείλει να απόσχει από αυτήν και να το αναφέρει στην
αρμόδια αρχή και στον Υπουργό Οικονομικών.
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 Σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση της αρχής της

αμεροληψίας υπάρχει όταν:
α) με την ανάληψη της υποχρέωσης ικανοποιείται προσωπικό
του συμφέρον,
β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε
ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου μέχρι και
τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή
γ) έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με
τους ενδιαφερομένους.
 Παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του διατάκτη

συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το
Δημοτικό Κώδικα (καθότι πρόκειται για αιρετό).
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 Δημόσιος υπόλογος είναι όποιος διαχειρίζεται, έστω

και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, χρήματα, αξίες ή
υλικά που ανήκουν στο Δήμο.
 Οι δημόσιοι υπόλογοι υπάγονται στον έλεγχο και
εποπτεία:
α) Του Υπουργού Οικονομικών.
β) Του διατάκτη.
γ) Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4129/2013.
 Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και

υλικού του Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα
καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή.
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 Έλλειμμα δημοσίου υπολόγου είναι κάθε έλλειψη

χρημάτων, αξιών και υλικού που διαπιστώνεται στη
διαχείρισή του. Ως έλλειμμα θεωρείται επίσης και
κάθε πληρωμή που:
α) Δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του υπολόγου.
β) Έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
γ) Αφορά δαπάνες για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι
νόμιμες διαδικασίες.
δ) Έχει γίνει αχρεώστητα από υπαιτιότητα του
υπολόγου.
ε) Είναι άσχετη με το σκοπό της διαχείρισης.
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 Οποιοδήποτε έλλειμμα αναπληρώνεται από τον

υπόλογο εντός 48 ωρών, διαφορετικά
απομακρύνεται αμέσως από τη διαχείριση και
καταλογίζεται με απόφαση Δημάρχου με το ποσό
του ελλείμματος που βεβαιώνεται, χωρίς αναβολή,
ως δημόσιο έσοδο και λαμβάνεται κάθε άλλο
αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της απαίτησης
του Δημοσίου.
 Εφόσον συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαριάς
αμέλειας του υπολόγου (άπιστη διαχείριση), ο
υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικά.
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 Το έλλειμμα των δημοσίων υπολόγων καταλογίζεται

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους
διατάκτες (απόφαση Δημάρχου) και τα αρμόδια
όργανα για την επιθεώρηση των υπολόγων.
 Σε κάθε περίπτωση, καταλογίζεται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο το αργότερο εντός 10 ετών από την
υποβολή σ’ αυτό των δικαιολογητικών απόδοσης
λογαριασμού της διαχείρισής τους.
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Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών
 Οι δαπάνες των Δήμων ελέγχονται και

εκκαθαρίζονται από την οικονομική τους
υπηρεσία, με βάση νόμιμα δικαιολογητικά, που
αποστέλλονται από τους διατάκτες και τα οποία
αποδεικνύουν την απαίτηση κατά του Δήμου.
 Τα απαιτούμενα, κατά κατηγορία δαπάνης,
δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
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Ο έλεγχος των δαπανών συνίσταται σε έλεγχο
νομιμότητας και κανονικότητας.
 Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον:
α) προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονιστικής
διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί τους δημοτικούς
σκοπούς και
β) υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό.
 Κανονική είναι η δαπάνη:

α) που έχει νόμιμα αναληφθεί,
β) επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά και
γ) η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί.
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 Αν κατά τον έλεγχο γεννηθούν βάσιμες αμφιβολίες ως

προς το ουσιαστικό μέρος της δαπάνης, η υπηρεσία
αναφέρει την περίπτωση στον Υπουργό Οικονομικών
και τον διατάκτη.
 Σ’ όλες τις δαπάνες των Ο.Τ.Α. μπορεί να ασκείται και
επιτόπιος έλεγχος, που διατάσσεται από τον Υπουργό
Οικονομικών με μέριμνα του Γ.Λ.Κ. Ο έλεγχος δεν
αναστέλλει την πληρωμή των συγκεκριμένων
δαπανών, εκτός αν δοθεί αντίθετη εντολή του
Υπουργού Οικονομικών με απόφασή του.
 Αν από τον έλεγχο διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις ή
παραλείψεις, η σχετική έκθεση αποστέλλεται στον
Εισαγγελέα και εφόσον διαπιστωθεί έλλειμμα, η
έκθεση διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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 Στις περιπτώσεις πληρωμής μη νόμιμων δαπανών

καταλογίζεται:
α) στα υπηρεσιακά όργανα που από δόλο ή βαριά
αμέλεια έχουν εκδώσει παράνομες διοικητικές
πράξεις ή έχουν συμπράξει στη μη τήρηση των
νόμιμων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης
και
β) στους λαβόντες, εφόσον υπέχουν ευθύνη για τη μη
τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών. Στους λαβόντες
καταλογίζεται και σε κάθε περίπτωση αχρεώστητης
πληρωμής.
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 Στους Δήμους ευθύνονται ως υπόλογοι, διότι

ενεργούν πράξεις διαχείρισης των λογαριασμών με
τη υπογραφή των Χ.Ε.Π., για κάθε διαπιστούμενο
έλλειμμα, το οποίο και καταλογίζεται σε βάρος τους:
 ο προϊστάμενος της λογιστικής υπηρεσίας,
 ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, καθώς
και
 ο δημοτικός ταμίας.
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 Αν το έλλειμμα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια

του υπολόγου, το αρμόδιο για τον καταλογισμό
όργανο μπορεί να εγκρίνει την τμηματική καταβολή
μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαύξηση
εκπρόθεσμης καταβολής.
 Επί μη νόμιμων πληρωμών, το έλλειμμα
καταλογίζεται εις ολόκληρον και στους λαβόντες και
τα ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο από τον
καταλογισθέντα υπόλογο βεβαιώνονται υπέρ αυτού,
με αίτησή του, σε βάρος του λαβόντος και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων.
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 Οι καταλογιζόμενοι μπορούν να προσβάλουν την

καταλογιστική πράξη ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
 Οι καταλογιζόμενοι μπορούν, επίσης, μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της
καταλογιστικής πράξης, να ασκήσουν και αίτηση
αναθεώρησης ενώπιον του οργάνου, που την έχει
εκδώσει.
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 Μεταξύ των φορέων που έχουν αρμοδιότητα στα

δημόσια οικονομικά, είναι και οι Προϊστάμενοι
Οικονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
 Οι Π.Ο.Υ. με απόφασή τους, μπορεί να
εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα,
καθώς και προϊσταμένους γραφείων να
υπογράφουν με εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις
και τίτλους πληρωμής.
 Για τους Π.Ο.Υ. και όσους εξουσιοδοτούν, ισχύουν οι
απαγορεύσεις και τα ασυμβίβαστα που ισχύουν και
για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ.
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 Η ευθύνη των Π.Ο.Υ. και των υπαλλήλων της Ο.Υ.

διακρίνεται σε:
α) αστική,
β) πειθαρχική και
γ) ποινική.
 Κατά την αστική ευθύνη ο υπάλληλος ευθύνεται

έναντι του Δήμου για κάθε ζημιά που προξένησε σ’
αυτόν από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του.
 Η πειθαρχική ευθύνη συνίσταται όταν με υπαίτια
πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου μπορεί να του
καταλογισθεί πειθαρχικό παράπτωμα.
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 Παράλληλα με την πειθαρχική ευθύνη, μπορεί να

συντρέχει και η ποινική ευθύνη, όταν μια πράξη ή
παράλειψη παραβιάζει διατάξεις του ποινικού
δικαίου αποτελώντας ποινικό αδίκημα.
 Συγκεκριμένα, το πλαίσιο της ιδιαίτερης ποινικής
ευθύνης των δημόσιων υπαλλήλων ορίζεται στα
άρθρα 235 έως 263Α του Ποινικού Κώδικα, αλλά και
σε ειδικές διατάξεις.
 Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και
ανεξάρτητη από την ποινική δίκη.

72

Θανάσης Παζαρλόγλου

Ο Π.Ο.Υ. είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση του Δήμου και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία
των οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την
εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση
των δραστηριοτήτων του Δήμου.
 Ειδικότερα, μεριμνά για:
α) Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για το
δημοτικό προϋπολογισμό στο ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΚ και στο ΓΛΚ.
β) Την πιστή τήρηση των στόχων του προϋπολογισμού και
του Μ.Π.Δ.Σ., τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων για τις οποίες
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό.
γ) Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στο Δ.Σ. και
Ο.Ε., με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του
Δήμου και των νομικών του προσώπων.
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δ) Τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές οδηγίες και
εγκυκλίους της Πολιτείας.
ε) Την είσπραξη των δημοτικών εσόδων.

στ) Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών
δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά
τόσο με τις δαπάνες όσο και με τα έσοδα.
ζ) Τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου.
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Ο Π.Ο.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ., του
προϋπολογισμού, τηρώντας τις οδηγίες του ΥΠΕΣ και
για τη διαβίβαση των προβλέψεων στον προϊστάμενο
οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ, μετά την έγκρισή
τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συντάσσει τις εκθέσεις
του Δήμου και αιτιολογεί κάθε ετήσια απόκλιση >5% από
τα πραγματοποιηθέντα κατά την τελευταία χρήση έσοδα
ή έξοδα.
β) Καταρτίζει προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές
ανάγκες και παρακολουθεί την εκτέλεση του
προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση. Αν διαπιστώσει
αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού,
ενημερώνει το Δ.Σ., τον Π.Ο.Υ. και τον Γ. Γ. του ΥΠΕΣ,
προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες.
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γ) Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των δημοσιονομικών
δεσμεύσεων, τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου
Δεσμεύσεων και τη διαβίβαση κάθε μήνα όλων των
αναγκαίων στοιχείων για τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
δ) Εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση των πολυετών δεσμεύσεων είναι
σύμφωνη με τη νομοθεσία, καθώς και ότι ο Δήμος διαθέτει τα
απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την
παρακολούθηση των δεσμεύσεων μέχρι την αποπληρωμή των
υποχρεώσεων.
ε) Μεριμνά τα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών να εξοφλούνται
εντός των νομίμων προθεσμιών. Με την έναρξη κάθε
οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη νέας
υποχρέωσης, δεσμεύονται με ευθύνη των Π.Ο.Υ., πιστώσεις
ισόποσες με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων
υποχρεώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Νέες
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομένοντος
υπολοίπου.
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στ) Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του
Π.Δ. 80/2016 και των εγκυκλίων του ΓΛΚ.
ζ) Προγραμματίζει τις ανάγκες έως το ύψος των διαθεσίμων
πιστώσεων, αφού ληφθούν υπόψη και οι ταμειακές
δυνατότητες του Δήμου.
η) Προβαίνει κατά προτεραιότητα σε εξόφληση
υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για
τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
θ) Τηρεί τις υποχρεώσεις αναφορικά με το Μητρώο
Δεσμεύσεων, την αποστολή οικονομικών στοιχείων και
σχετικών εκθέσεων εντός των νομίμων προθεσμιών.
ι) Η μετακίνηση του Π.Ο.Υ., κατά τη διάρκεια της θητείας
του, σε άλλη θέση, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αίτησής
του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
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 Ο Π.Ο.Υ. οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής, αν έχει

ως αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεσης
δαπάνης που υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού
ενημερώνοντας εγγράφως τον εντολέα.
 Αν ο εντολέας επιμείνει, οφείλει να επαναλάβει εγγράφως
την αντίρρησή του, με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο
Γ.Λ.Κ. και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει την
εντολή. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη ανήκει
αποκλειστικά στον εντολέα.
 Αν η διοίκηση λάβει απόφαση αντίθετη στην νομοθεσία ή
στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται και στις
οδηγίες του ΥΠΕΣ και οδηγεί σε παραβίαση των
δημοσιονομικών κανόνων ή των στόχων ισοζυγίου ή του
προϋπολογισμού, οι Π.Ο.Υ. του Ο.Τ.Α. και του ΥΠΕΣ,
οφείλουν αμέσως μόλις λάβουν γνώση, να ενημερώσουν
εγγράφως τον αρμόδιο Υπουργό και το Γ.Λ.Κ.
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Ο Π.Ο.Υ. οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ή διαδικασία
εφόσον:
α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός του συνδέεται με
την έκβαση της υπόθεσης ή
β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και
τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή
γ) έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους
ενδιαφερομένους.
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 Όταν για θέμα που άπτεται των προσωπικών

συμφερόντων του Π.Ο.Υ. απαιτείται η έγκρισή του, αυτός
υποχρεούται με δήλωσή του προς το Δήμαρχο να μην
χορηγήσει την έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση
για την έγκριση λαμβάνεται από τον αναπληρωτή του
Π.Ο.Υ.
 Η παράβαση των ανωτέρω από τον Π.Ο.Υ. συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει την πειθαρχική ποινή
της προσωρινής παύσης 3-6 μηνών με πλήρη στέρηση
αποδοχών, την υποχρεωτική αναστολή άσκησης των
καθηκόντων του και ενδεχόμενα τη θέση αυτού σε
δυνητική αργία. Επίσης, ο Π.Ο.Υ. υπέχει αστική ευθύνη και
για κάθε ζημιά που προξένησε στο δήμο από δόλο ή βαριά
αμέλεια.
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 Π.Ο.Υ. ≠ Διατάκτης
 Διατάκτης ≠ δημόσιος υπόλογος
 Διαχειριστής χρημάτων ≠

διατάκτης ≠ εκκαθαριστής

81

Θανάσης Παζαρλόγλου

Γενικές αρχές κατάρτισης Προϋπολογισμού
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται
στον Προϋπολογισμό, ο οποίος περιλαμβάνει και το
αποθεματικό, καθώς και τις εγγυήσεις και τις οιονεί
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.
 Αρχή της ετήσιας διάρκειας
Ο προϋπολογισμός αφορά το οικονομικό έτος που αρχίζει στις
1/1 και λήγει στις 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή
αυτή δεν αποτρέπει:
α) την προετοιμασία του προϋπολογισμού εντός του Μ.Π.Δ.Σ.,
β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού
προϋπολογισμού και
γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή
δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.
82

Θανάσης Παζαρλόγλου

 Αρχές της ενότητας και της καθολικότητας

Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και
εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.
 Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν
αντιστοιχούν σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ)
του προϋπολογισμού τους για τα Ν.Π.Δ.Δ. ή στον
προϋπολογισμό τους και στους λογαριασμούς λογιστικής
τους για τα Ν.Π.Ι.Δ. (αρχή της ενότητας).
 Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή και να
πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για τα Ν.Π.Δ.Δ. τις
εγκεκριμένες πιστώσεις ή για τα Ν.Π.Ι.Δ. τον
προϋπολογισμό τους (αρχή της καθολικότητας).
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 Η συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και

καθολικότητας κατά την κατάρτιση και την έγκριση του
Προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των εξής
κανόνων:
α) του μη ειδικού προορισμού των εσόδων, εκτός αν ο
προορισμός επιτρέπεται από το Δημόσιο Λογιστικό ή από
άλλη ειδική διάταξη και
β) του μη συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά από το Δημόσιο Λογιστικό ή από
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπό την
προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός βασίζεται σε ανάγκες
λογιστικής τακτοποίησης, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα.
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 Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του

προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων:
α) Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού
προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική
κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε
τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του
προϋπολογισμού).
β) Οι πιστώσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που
προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η
ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το Δημόσιο
Λογιστικό.
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