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ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ VII  ΤΜΗΜΑ 

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

Γρηγόριο Βαλληνδρά (εισηγητή) και Ιωάννα Ευθυμιάδου, Παρέδρους 

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Συνήλθε, στις 4 Οκτωβρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθούν 

τα 22/2019, 26/2019 και 28/2019 οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής του Δήμου ......... 

Σκέφθηκε κατά το νόμο 

1. Με την από 20.6.2019 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

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

4/16.5.2019, 6/4.6.2019 και 7/4.6.2019 πράξεων επιστροφής, μεταξύ αυτής και 

του Δήμου ........ (9901/30.5.2019, 10203/5.6.2019 και 10204/5.6.2019 έγγραφα 

επανυποβολής) για τη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων, ποσού 

4037,20, 2.999,99 και 14.997,99 ευρώ αντίστοιχα, που αφορούν σε εργασίες 

συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Ε. ........, σε εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα 

γηπέδων ……… και ……… και σε εργασίες συντήρησης μονοπατιών το τρίτο 
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χρηματικό ένταλμα αντίστοιχα. Κατά την Επίτροπο δεν προκύπτει πως 

τηρήθηκαν οι προθεσμίες του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 και δεν αιτιολογείται 

η μεγάλη χρονική καθυστέρηση για την έκδοση των ως άνω ενταλμάτων και την 

εξόφλησή τους.  

2. Α) Με το άρθρο 69 Ζ του ν.4270/2014 ορίζεται ότι «1.α. Η προθεσμία 

αποστολής από τον διατάκτη στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα πλήρους 

φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων (ΧΕ) για την πληρωμή τους καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την 

ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για την πληρωμή 

εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 

της υποπαραγράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

(Α΄ 107). β. Η προθεσμία για την έκδοση των ΧΕ από την αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία του φορέα για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

των εμπορικών συναλλαγών του Δημοσίου καθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες 

από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά (…) γ. Η προθεσμία για την εξόφληση από την αρμόδια υπηρεσία 

του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών 

συναλλαγών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) ημέρες 

από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕ. (…) 2. Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους 

προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις 

σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)». 

Β) Με τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

και η εξόφλησή τους εντός ορισμένων προθεσμιών. Οι διατάξεις αυτές έχουν την 
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έννοια της έντονης υπόδειξης προς τη Διοίκηση για ταχεία ενέργεια με στόχο την 

ταχύτερη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων φορέων προς τους 

ιδιώτες και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύουν λόγο μη νομιμότητας της σχετικής 

δαπάνης η οποία εξοφλείται εκτός των προθεσμιών αυτών. Διαφορετική εκδοχή 

θα οδηγούσε στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που ο νομοθέτης επιδίωξε, στη 

μη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων φορέων προς τους ιδιώτες. 

3. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Α) Στις 11.7.2018 

υπεγράφη η 13442/2018 σύμβαση για εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδου 

Δ.Ε. ........, μεταξύ του Δήμου ........ και της επιχείρησης «………….» ποσού 

8.000 ευρώ με Φ.Π.Α. και εκδόθηκε η Α-849/13-6-2018 (σε βάρος του Κ.Α. 15-

6262.004 ποσού 8.000 €) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ο ανάδοχος, στις 

24.10.2018, εξέδωσε το Κ 24 τιμολόγιο, ποσού 4.037,20 € με Φ.Π.Α., και η 

αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την από 24.10.2018 βεβαίωση εργασιών βεβαίωσε 

την πραγματοποίησή τους. Με την 1887/31.12.2018 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε 

η ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

Α-849/2018, και σε συνέχεια εκδόθηκε η Α-338 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(2813/15.2.2019) σε βάρος του Κ.Α. 15-8113.002 ποσού 10.446,95 ευρώ, η οποία 

αφορά και την ανωτέρω οφειλή. Στις 19.4.2019 εκδόθηκε το Β 658/2019 

χρηματικό ένταλμα με δικαιούχο την επιχείρηση «……….» ποσού 4.037,20 ευρώ, 

το οποίο ακυρώθηκε  και εκδόθηκε εκ νέου το Δ22/13.5.2019 όμοιο.  

Β) Στις 8.12.2018 υπεγράφη η 24316/8.12.2018 σύμβαση για εργασίες 

συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδων ………. και ………, μεταξύ του Δήμου ........ 

και της επιχείρησης «………….» ποσού 10.000 ευρώ με ΦΠΑ και εκδόθηκε η Α-
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1525/29.11.2018 (σε βάρος του Κ.Α. 15-6262.006) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, ποσού ευρώ 3.000 € για το έτος 2018 και 7.000 € για το έτος 2019 

(συνολικού ποσού 10.000 €). Ο ανάδοχος, στις 18.12.2018, εξέδωσε το 93 

τιμολόγιο ποσού 2.999,99 € με ΦΠΑ η δε αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την 

από 18.12.2018 βεβαίωση εργασιών βεβαίωσε την πραγματοποίηση των εργασιών. 

Με την 1887/31.12.2018 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η ανατροπή των 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Α-1525/ 2018, 

και στη συνέχεια εκδόθηκε η Α-338 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (2813/ 

15.2.2019) σε βάρος του Κ.Α. 15-8113.002 ποσού 10.446,95 ευρώ, η οποία αφορά 

και την ανωτέρω οφειλή. Στις 13.5.2019 εκδόθηκε το Δ 26/2019 χρηματικό 

ένταλμα με δικαιούχο την επιχείρηση «…………» ποσού 2.999,99 €. 

Γ) Στις 29.8.2018 υπεγράφη η 16422/29.8.2018 σύμβαση για εργασίες 

συντήρησης μονοπατιών Δ. ........, μεταξύ του Δήμου ........ και της επιχείρησης 

«…………», ποσού 14.998 ευρώ με ΦΠΑ και είχε εκδοθεί η Α-1003/23.7.2018 

(σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.029) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 14.998 

€. Ο ανάδοχος, στις 31.12.2018, εξέδωσε το 47 τιμολόγιο ποσού 14.997,99 € με 

ΦΠΑ, η δε αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την από 31.12.2018 βεβαίωση 

εργασιών πιστοποίησε την πραγματοποίησή τους. Με την 1887/31.12.2018 

απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Α-1003/2018, και στη συνέχεια 

εκδόθηκε η Α-337 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (2799/15.2.2019) σε βάρος 

του Κ.Α. 30-8113 ποσού 127.850,44 ευρώ, η οποία αφορά και την ανωτέρω 
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οφειλή. Στις 13.5.2019 εκδόθηκε το Δ 28/2019 χρηματικό ένταλμα με δικαιούχο 

την επιχείρηση «…………» ποσού 14.997,99 ευρώ. 

4. Με τα δεδομένα αυτά οι ελεγχόμενες δαπάνες είναι νόμιμες καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, η μη υπέρβαση των προθεσμιών έκδοσης και εξόφλησης των 

χρηματικών ενταλμάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69Ζ του ν. 4270/2014, 

δεν καθιδρύει λόγο μη νομιμότητας των σχετικών δαπανών. 

Για τους λόγους αυτούς 

Αποφαίνεται ότι τα 22, 26 και 28 οικονομικού έτους 2019, χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής του Δήμου ........ ποσού 4.037,20, 2.999,99 και 14.997,99 

ευρώ αντίστοιχα, πρέπει να θεωρηθούν. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ 

 

 

       ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ                                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 


