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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ VII  ΤΜΗΜΑ 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους 

Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πάρεδρο και Ανδρέα Σώκο, Εισηγητή (εισηγητή). 

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Συνήλθε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί 

το 24, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ……... 

Σκέφθηκε κατά το νόμο 

1. Με την από 15.7.2019 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

στο Νομό ……. ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτής, βάσει 

της 23/12.6.2019 πράξης επιστροφής, και του Δήμου …….. (9865/8.7.2019 

έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ως άνω χρηματικού εντάλματος, 

ποσού 843,20 ευρώ, που αφορά σε μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική κάλυψη 

εορταστικής εκδήλωσης του Δήμου, σε μερική εκτέλεση σύμβασης ποσού 

12.036,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.. Κατά την Επίτροπο α) η δαπάνη έπρεπε να βαρύνει 

τις πιστώσεις της Π.Ε. Λασιθίου, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση, και όχι τις 

πιστώσεις του Δήμου και β) σε κάθε περίπτωση η σχετική πίστωση δεν διατέθηκε 
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με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 158 

του ν. 3463/2006. 

2. Στο άρθρο 158 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) ορίζεται ότι «1. … 3. Πιστώσεις 

που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού  

του Δήμου … μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού … συμβουλίου για 

την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές … που 

οργανώνει ο Δήμος … εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 

συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή 

των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες 

εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος … », στο δε 

άρθρο 203 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), ότι «… 2.  Όπου στις διατάξεις … της 

παραγράφου 3 του άρθρου 158 … του ν. 3463/2006 … ορίζεται το δημοτικό 

συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της 

πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού», ενώ  στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου - που 

αντικατέστησε την περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 - 

ορίζεται ότι «[Ο Δήμαρχος] Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 

διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για 

την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 

συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 
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περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν 

κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 

προϋπολογισμού». 

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την ισχύ του ν. 4555/2018 αρμόδιο 

όργανο για την έγκριση των δημοτικών δαπανών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006 είναι ο Δήμαρχος. 

4. Στην υπό κρίση περίπτωση, με την 494/3100/18.2.2019 Α.Α.Υ. του 

Δημάρχου …….. εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύθηκε πίστωση ποσού 14.924,64 

ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6434.01 «Μίσθωση μηχανημάτων για ηχητική 

κάλυψη» προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου, στη συνέχεια με την 

431/20.2.2019 απόφαση του Δημάρχου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της 

μίσθωσης και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 20/2019 

μελέτης και με την 567/6.3.2019 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε η ως άνω 

υπηρεσία στην εταιρεία «………..» έναντι ποσού 12.036,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. 

Σχετικά υπογράφηκε η 4587/12.3.2019 ισόποση σύμβαση, με αντικείμενο τη 

μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για την «ηχητική κάλυψη ορισμένων 

εκδηλώσεων του Δήμου ……… για το έτος 2019», αναφέρονται δε δεκατρείς 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις και οι απαιτούμενες ώρες μίσθωσης. Μετά την 

παροχή των ως άνω υπηρεσιών στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης 

Μαρτίου, που έλαβε χώρα στο Δήμο, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής. 
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5. Με αυτά τα δεδομένα, επιτρεπτώς ο Δήμος ανέλαβε την υπό κρίση 

δαπάνη, διότι αφορά εκδήλωση που έλαβε χώρα στην εδαφική του περιφέρεια 

και σχετίζεται με την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου και ως εκ τούτου η σχετική 

πίστωση δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του. Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 νομίμως διατίθεται η δαπάνη από το Δήμαρχο 

και δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

6. Κατ’ ακολουθία η υπό κρίση δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί. 

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι το 24, οικονομικού έτους 2019, χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής του Δήμου ………, ποσού 843,20 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   

 

 

          ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΟΣ 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


