
 

 

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών 
πόρων από τους ΟΤΑ  
1. Το έκτακτο προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί το 
εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση μπορεί να συντάσσει μελέτες έργων και 
υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, υπό τη διεύθυνση του 
Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και 
για τους Μηχανικούς που υπάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών της ΕΕΤΑΑ. 
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του 
ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των 
καθηκόντων που τους ανατίθενται ως τακτικό προσωπικό του νομικού 
προσώπου.  
 
2. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, 
δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, 
επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι 
οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, 
γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από 
δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και 
ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν 
κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης 
της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
3. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της 
υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μετά από τη 
σχετική απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη 
αυτής.  
 
4. Προτάσεις ΟΤΑ α' βαθμού για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση πράξεων από 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες 
υπεβλήθησαν έως τη δημοσίευση του άρθρου αυτού με αποφάσεις των οικείων 
δημοτικών συμβουλίων, λογίζονται ως υποβληθείσες νομίμως και εξετάζονται σύμφωνα 
με όσα ισχύουν. 


