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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

1.- Εισαγωγή  

           

         Το ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που 

έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη 

δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή τη νοµοθεσία που αναφέρεται στη 

συστηµατική µελέτη του συνόλου των κανόνων που ρυθµίζουν την 

εξεύρεση , διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών µέσων, τα οποία 

είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της δηµοσιονοµικής δραστηριότητας 

της πολιτείας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε σκοπό 

την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους1.  Παράλληλα, το 

δηµοσιονοµικό δίκαιο µελετά σε βάθος τις  νοµικές σχέσεις  

δηµοσιονοµικού περιεχοµένου, ο οποίες υφίστανται µεταξύ των 

κρατικών εξουσιών (νοµοθετικής και εκτελεστικής) και µεταξύ των 

ιδιωτών και του κράτους, αλλά και µεταξύ των ιδιωτών, οι οποίες 

προκύπτουν από τους κανόνες του δηµοσιονοµικού δικαίου2.           

         Ο αυτόνοµος δικαιικός κλάδος του δηµοσιονοµικού δικαίου 

περιλαµβάνει α) το φορολογικό δίκαιο και β) το δίκαιο του κρατικού 

προϋπολογισµού από τα οποία και αντλεί την ύλη του. Το δίκαιο του 

κρατικού προϋπολογισµού/δηµοσίου λογιστικού αποτελεί το σύνολο 

των κανόνων που ρυθµίζουν τη διοίκηση των δηµοσίων εσόδων και 

εξόδων και του λογιστικού εν γένει του κράτους. Το φορολογικό δίκαιο 

είναι το σύνολο των νοµικών κανόνων, κατά τους οποίους το κράτος 

ασκεί  την φορολογική του εξουσία, δηλαδή πορίζεται τα κυριότερα 

έσοδά του3.   

         Εξ όλων όσων προαναφέρθησαν, καθίσταται σαφές ότι το 

∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο αποτελεί το σύνολο των νοµικών κανόνων που 

αναφέρεται στα δηµόσια οικονοµικά του κράτους και ειδικότερα στο 

                                                 
1 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 19 
2 Π. ∆ερτιλής, Γενικές αρχές ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1962 
3 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 12 
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δίκαιο του δηµοσίου λογιστικού που διέπει την κατάρτιση, ψήφιση και 

εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού. Ως δηµόσιο λογιστικό θα 

µπορούσαµε να ορίσουµε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη 

διαχείριση του δηµοσίου πλούτου, είναι δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο 

η Πολιτεία προβαίνει σε περιουσιακές συναλλαγές, οι σχέσεις των 

διαχειριστών του δηµοσίου πλούτου προς την Πολιτεία,  οι ευθύνες 

αυτών, ο τρόπος της ενέργειας των εισπράξεων και των δαπανών, αλλά 

και οι προβλέψεις για όλα τα παραπάνω, δηλαδή ο προϋπολογισµός. Οι 

κανόνες αυτοί είναι  νοµικοί, καθώς καθορίζουν τη νοµιµότητα της 

κρατικής οικονοµικής διαχείρισης, αλλά έχουν και οικονοµικό – 

λογιστικό περιεχόµενο, αφού για την ερµηνεία ,  ανάλυση και εφαρµογή 

τους είναι απαραίτητη η συνδροµή των οικονοµικών επιστηµών και 

κυρίως της λογιστικής επιστήµης4.  Εποµένως το δηµοσιονοµικό 

δίκαιο ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, όπως ακριβώς το συνταγµατικό 

και το διοικητικό δίκαιο.  

         Εκ της φύσεώς του, εντάσσεται στο «πολιτειακό δίκαιο» ,  δηλαδή 

στο εσωτερικό δηµόσιο δίκαιο µε τη στενή έννοια του όρου.5 Λόγω της 

έντονης οικονοµικής του διάστασης αλλά και της πολυπλοκότητάς του,  

έχει υποστηριχθεί στη θεωρία η άποψη ότι θα πρέπει η δηµοσιονοµική 

νοµοθεσία να αποτελέσει ιδιαίτερο και ξεχωριστό κλάδο του δηµοσίου 

δικαίου που να περιλαµβάνει το φορολογικό δίκαιο και το δηµόσιο 

λογιστικό.  Ωστόσο, η κυρίαρχη ως τώρα σκέψη δεν αναγνωρίζει την 

πλήρη  χειραφέτηση και αυτονοµία του δηµοσιονοµικού δικαίου και 

δέχεται ότι το δηµοσιονοµικό δίκαιο αποτελεί  ειδικό µέρος του 

διοικητικού δικαίου.6   

         Είτε θεωρήσουµε το δηµοσιονοµικό δίκαιο ως αυτοτελή  κλάδο, 

είτε ως ειδικότερο τµήµα του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου, δεν 

αναιρείται η ιδιαίτερη σχέση αυτού τόσο µε το ουσιαστικό όσο και µε 

το δηµοσιονοµικό διοικητικό δίκαιο. Πιο συγκεκριµένα, οι  βασικοί 

κανόνες του είναι κατοχυρωµένοι µέσα στο ίδιο το Σύνταγµα και η 

ατοµική εκτελεστή διοικητική πράξη αποτελεί  τον κατεξοχήν 

                                                 
4 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1966, σελ.  29 
5 Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικόν ∆ίκαιον, 1981 
6 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 20 
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µηχανισµό των ενεργειών και των δραστηριοτήτων του κράτους εκ των 

οποίων προκύπτει η στενή σχέση του δηµοσιονοµικού δικαίου µε το 

συνταγµατικό και το ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο7.  Παράλληλα, ενώ 

το δηµοσιονοµικό δίκαιο θεσπίζει τους κανόνες νοµιµότητας σύµφωνα 

µε τους οποίους πρέπει να συντελείται  η διαχείριση του δηµοσίου 

πλούτου, η διοικητική δικονοµία προνοεί για τον τρόπο επίλυσης από 

τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια των διαφορών που γεννιούνται από 

την παράβαση των εν λόγω κανόνων8.  

          

         Το δηµοσιονοµικό δίκαιο αντλεί  τους κανόνες του από τις εξής 

πηγές:   

1)  Το ελληνικό Σύνταγµα (1975/1986/2001/2008) 

2)  Τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 

3)  Τις διεθνείς συµβάσεις και τους γενικά παραδεγµένους κανόνες 

του διεθνούς δικαίου 

4)  Τους τυπικούς νόµους 

5)  Τις κανονιστικές πράξεις της ∆ιοίκησης 

6)  Τις Εγκυκλίους  

7)  Τα προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

8)  Τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου 

9)  Τη νοµολογία των δικαστηρίων 

          

         Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  µια αλµατώδης ανάπτυξη του 

δηµοσιονοµικού δικαίου, η οποία συνδέεται µε την εξέλιξη του 

σύγχρονου κράτους και τη διεύρυνση των καθηκόντων του, καθώς και 

µε τις  υποχρεώσεις  που προκύπτουν για την χώρας µας από τη 

συµµετοχή της στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθενται έτσι νέοι στόχοι και νέες 

προκλήσεις για τον κλάδο αυτό του δικαίου µε κορυφαία την σωστή και 

έγκαιρη κατάρτιση ενός oρθολογικού, επίκαιρου, κοινωνικά δίκαιου 

και οικονοµικά αποτελεσµατικού προϋπολογισµού.  

 

                                                 
7 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 21 
8 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 17 
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2.- Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

2.1.- Έννοια και σηµασία του Προϋπολογισµού 

 

         Ορισµός του κρατικού προϋπολογισµού βρίσκεται διατυπωµένος 

στο άρθρο 5 παρ. 1 του ισχύοντος Νόµου 2362/95 Περί ∆ηµοσίου 

Λογιστικού ,  σύµφωνα µε το οποίο: «προϋπολογισµός είναι ο νόµος µε 

τον οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια 

των εξόδων του κράτους (πιστώσεων) για κάθε οικονοµικό έτος».  

«Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει τις  

διοικητικές πράξεις  και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται µε τη 

διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και την κίνησης της περιουσίας του 

κράτους. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου και λήγει την 

31 ∆εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους»,  όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 του ιδίου νόµου. 

         Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι  νόµος και ψηφίζεται από τη 

Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της,  όπως προκύπτει  από τα 

άρθρα 72 παρ. 1 και 79 παρ. 1 του Συντάγµατος.  Το άρθρο 79 παρ. 6 

προβλέπει ότι µε νόµο µπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη 

προϋπολογισµού για διετή χρήση, για το λόγο ότι κάτι τέτοιο θα 

µπορούσε να προσδώσει µεγαλύτερη συνέπεια και συνέχεια στην 

άσκησης της δηµοσιονοµικής πολιτικής9.  

         Οι κύριες ιδιότητες του προϋπολογισµού είναι οι εξής:  

Α) πράξη περιοδική ,  δηλαδή επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, 

Β) πράξη πρόβλεψης ,  δηλαδή προβλέπει  το µέλλον και συγκεκριµένα 

για ένα οικονοµικό έτος τα δηµόσια έσοδα και τα όρια των εξόδων του 

κράτους και καταρτίζεται πριν την έναρξη της χρονικής περιόδου κατά 

την οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί,  

                                                 
9 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 64 
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Γ) πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης ,  για την είσπραξη των 

προβλεποµένων εσόδων και την πραγµατοποίηση των εξόδων, δηλαδή 

δεν περιέχει απλώς τον αριθµητικό καθορισµό των εσόδων και των 

εξόδων, αλλά παρέχει συγχρόνως την απαιτούµενη από το νόµο άδεια 

στην εκτελεστική εξουσία να προβεί στα έξοδα και τα έσοδα που 

προβλέπονται από τον προϋπολογισµό10.   

         Η σηµασία του προϋπολογισµού έχει  τρεις βασικές εκφάνσεις:  

την λογιστική/οικονοµική, την πολιτική και την νοµική. 

Α) Η λογιστική σηµασία  του προϋπολογισµού έγκειται στην χάραξη 

µέσω αυτού της οικονοµική πορείας του κράτους για ένα ορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Μέσω αυτού προσδιορίζονται τα αναµενόµενα 

έσοδα και το µέγιστο ύψος των εξόδων του κράτους και έτσι 

διαµορφώνεται το πλαίσιο για την κρατική δράση και τον 

προγραµµατισµό των στόχων της. Η συµβολή του είναι  καίριας 

σηµασίας για την εξασφάλιση και το συντονισµό της ενότητας της 

οικονοµικής δραστηριότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Η οικονοµική 

διαχείριση της τεράστιας οικονοµικής οντότητας του κράτους αλλά και  

η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος θα ήταν αδύνατο να 

πραγµατοποιηθούν  χωρίς την ύπαρξη του προϋπολογισµού. 

Β) Η πολιτική σηµασία  του προϋπολογισµού συνίσταται στο ότι  

αποτελεί το µέσο για την πραγµάτωση του πολιτικού προγράµµατος της 

κυβέρνησης. Τα οικονοµικά µεγέθη που περιέχονται σε αυτόν 

απεικονίζουν τους στόχους της κυβέρνησης. Παράλληλα η έγκριση 

αυτού από τη Βουλή έχει την έννοια ότι  συγκατατίθεται στο πολιτικό 

πρόγραµµα της Κυβέρνησης και απαλλάσσσει αυτήν από την ευθύνη 

για τη διενέργεια των εσόδων και των εξόδων που περιλαµβάνονται 

στον προϋπολογισµό. 

Γ) Η νοµική σηµασία  του προϋπολογισµού πηγάζει από την 

συνταγµατική καθιέρωση αυτού ως όρου για τη νόµιµη διενέργεια των 

δαπανών και για την είσπραξη των εσόδων του κράτους από την 

εκτελεστική εξουσία. Χωρίς την έγκριση του προϋπολογισµού, κάθε 

τέτοια ενέργεια από µέρους της εκτελεστικής εξουσίας είναι παράνοµη. 

                                                 
10 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1966, σελ. 32- 33 
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         Παράλληλα ο προϋπολογισµός έχει και ελεγκτική λειτουργία ,  

καθώς αποσκοπεί στην νοµιµότητα, την λογιστική ορθότητα, τη 

συνταγµατικότητα, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια 

και τη φειδωλή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.  

 

  2.2.- Η Νοµική Φύση του Προϋπολογισµού 

 

         Ο Προϋπολογισµός είναι ένας ιδιότυπος τυπικός νόµος .  Είναι 

ιδιότυπος, γιατί δεν ψηφίζεται µε τη συνηθισµένη ή την εξαιρετική 

διαδικασία ψήφισης των νόµων του άρθρου 76 παρ. 1 και 2 του 

Συντάγµατος, αλλά µε την ειδική διαδικασία του άρθρου 88 του 

Κώδικα Κανονισµού Εργασιών της Βουλής11.  Είναι επίσης απλώς 

τυπικός νόµος. Ως τυπικός νόµος ορίζεται κάθε διοικητική κατ’ ουσίαν 

πράξη, η οποία δεν εκδίδεται από διοικητικό όργανο, αλλά ψηφίζεται  

από τη Βουλή και δεν θεσπίζει νοµικούς κανόνες. Συνεπώς, ο 

Προϋπολογισµός δεν περιέχει κανόνες δικαίου, αλλά κονδύλια, δηλαδή 

διοικητικές πράξεις  που αφορούν σε έσοδα και δαπάνες ,  που 

προϋπολογίζονται βάσει των υφισταµένων νόµων. ∆ηλαδή αποτελείται 

από ένα άθροισµα πολλών διοικητικών πράξεων µέσω των οποίων  

επιδιώκεται η εφαρµογή των υφισταµένων κανόνων δικαίου που 

προβλέπουν µεταξύ άλλων την είσπραξη των εσόδων και την επιβολή 

των φόρων . Όµως, µε αυτόν δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι  

υφιστάµενοι νόµοι, ή να θεσπιστούν νέοι, ούτε να επιβληθεί φόρος ή 

οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό βάρος12.                 

         Μια άλλη ιδιοτυπία του νόµου του Προϋπολογισµού έγκειται στις   

έννοµες συνέπειές του που διαφέρουν από αυτές των άλλων νόµων και 

συγκεκριµένα: α) δεν περιέχει γενικούς και αφηρηµένους κανόνες 

δικαίου, αλλά ένα πλέγµα εξουσιοδοτήσεων για τη λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων, β) παρέχει εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση, 

χωρίς δηµιουργεί συγκεκριµένες υποχρεώσεις, γ) δεν αναπτύσσει 

εξωτερικές έννοµες συνέπειες, δηλαδή δεν επηρεάζει τη νοµική θέση 

                                                 
11 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 60 
12 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 70 
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των πολιτών13.  Εποµένως, δεν θεµελιώνει  δικαιώµατα ή υποχρεώσεις 

ούτε για τα κρατικά όργανα, ούτε για τα άτοµα.  

 

2.3.  . - H διαδικασία κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού 

 

         Η κατάρτιση του Προϋπολογισµού αποτελεί αρµοδιότητα της 

εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριµένα του Υπουργού Οικονοµικών 

µέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Περίπου έξι µήνες πριν 

από την έναρξη του οικονοµικού έτους,  αποστέλλονται από το Γενικό 

Λογιστήριο του κράτους έγγραφα προς όλα τα Υπουργεία, τα οποία 

παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης του σχεδίου του 

προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων τους και ορίζεται ο 

χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν οι προϋπολογισµοί 

αυτοί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους14.  Σύµφωνα µε το άρθρο 6 

του Ν. 2362/95 , «ο Προϋπολογισµός του Κράτους καταρτίζεται ύστερα 

από προτάσεις των αρµοδίων φορέων και εισήγηση των οικείων 

υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου στο Γενικό Λογιστήριο του 

κράτους.» Ο όρος «φορείς» που αναφέρεται στο νόµο, περιλαµβάνει 

όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αποτελούν ενιαία διοικητική µονάδα 

(υπουργεία, περιφέρειες), έχουν διοικητική αυτοτέλεια και 

προϋπολογισµός ενταγµένο σε αυτόν του κράτους15.  

         Με βάση τις οδηγίες αυτές, κάθε Υπουργείο συντάσσει σχέδιο 

των εσόδων και των εξόδων για το οικονοµικό έτος και το καταθέτει  

στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εδράζει  σε κάθε 

Υπουργείο. Οι Υπηρεσίες αυτές συντάσσουν σηµείωµα µε λεπτοµερείς  

παρατηρήσεις  και το καταθέτουν στον οικείο Υπουργό. Oι 

Προϋπολογισµοί των κρατικών ΝΠ∆∆ εντάσσονται στους 

προϋπολογισµούς των αντιστοίχων Υπουργείων.  Κατόπιν καταρτίζεται 

το τελικό σχέδιο προϋπολογισµού κάθε φορέα, το οποίο εγκρίνει και 

                                                 
13 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 348 
 
14 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 80 
 
 
15 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 370-371 
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υπογράφει ο αρµόδιος Υπουργός και αυτό κατατίθεται στο ΓΛΚ, όπου 

τελικά συγκεντρώνονται όλα τα σχέδια των προϋπολογισµών όλων των 

Υπουργείων και τελικώς καταρτίζεται το σχέδιο του προϋπολογισµού 

του κράτους για το επόµενο οικονοµικό έτος16.  «Οικονοµικό έτος είναι 

η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει τις διοικητικές πράξεις  και τα 

γεγονότα, που σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και 

που αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου και λήγει την 31η  ∆εκεµβρίου», όπως 

ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 2362/95. 

        Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 2362/95, τα έσοδα του κρατικού 

προϋπολογισµού αποτελούνται από: 

Α) τα χρηµατικά ποσά που περιέρχονται στο κράτος κατ’ επιταγή 

νόµου, ή σε εκτέλεση σύµβασης, διαθήκης, δικαστικής απόφασης ή από 

άλλη αιτία,  

Β) τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 

στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική 

περίοδο από την οποία προέρχονται,  όπως και τα έσοδα του 

προηγουµένου οικονοµικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί.  

         Ο συγγραφέας Απόστολος Γέροντας, αναπτύσσοντας πιο 

αναλυτικά τα δηµόσια έσοδα που αναφέρονται στο Νόµο, διακρίνει τις  

εξής γενικές επί µέρους κατηγορίες αυτών: 

Α) Τα έσοδα από άµεσους και έµµεσους φόρος, καθώς και από 

προσόδους περιουσίας και επιχειρηµατικής δράσης του κράτους. 

Β) Τις µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη 

µέλη, καθώς και τα έσοδα που εισπράττονται γι’  αυτήν.  

Γ) Τα πιστωτικά έσοδα από πηγές εσωτερικού και εξωτερικού. 

∆) Τα έσοδα από δηµόσιες επενδύσεις.  

Ε) Τα λοιπά µη φορολογικά έσοδα17.  

         Τα έσοδα διακρίνονται σε κωδικές κατηγορίες που 

παρουσιάζονται µε τετραψήφιους αριθµούς και σε χιλιάδες. Κάθε 

κωδική κατηγορία εσόδων υποδιαιρείται σε κωδικές υποκατηγορίες .  

                                                 
16 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 66-67 
17 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 372-373 
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         Ως  έξοδα του Προϋπολογισµού ορίζονται από το άρθρο 13 του 

Ν. 2362/95 «οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Πρoϋπολογισµός,  

ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση για 

πληρωµή». Ο ίδιος συγγραφέας έχει κατηγοριοποιήσει τα κρατικά 

έξοδα ως εξής:  

Α)   Τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία των δηµοσίων 

υπηρεσιών, 

Β) Τα έξοδα για την προµήθεια αγαθών και κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού, 

Γ) Τις µεταβιβαστικές πληρωµές,  

∆) Υποχρεώσεις για πληρωµές  που πηγάζουν από τα εισπραχθέντα 

έσοδα, όπως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και αποδόσεις 

πόρων στη Ευρωπαϊκή Ένωση και  

Ε) Πληρωµές για την εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους18.    

         Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2362/95: «όλα τα έσοδα και τα 

έξοδα του κράτους εγγράφονται στον Προϋπολογισµό και 

ταξινοµούνται κατ’ είδος, οµάδες, κατηγορίες, ανάλογα µε την αιτία 

και τη φύση τους, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού των 

Οικονοµικών. 

         Τα έξοδα ταξινοµούνται κατά φορέα και ειδικό φορέα.             

Στον Προϋπολογισµό συνάπτονται πίνακες: 

Α) των προβλεποµένων εσόδων, 

Β) των προβλεποµένων εξόδων, 

Γ) των προβλεποµένων κατά κωδικό αριθµό εξόδου, ανεξαρτήτως 

φορέα ή ειδικού φορέα, 

∆) των προβλεποµένων τελικών αποτελεσµάτων των εσόδων και των 

εξόδων. 

         Σε ειδικούς πίνακες που προσαρτώνται στον Προϋπολογισµό και 

που µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως 

αυτού µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αναγράφεται κατά 

φορέα και ειδικό φορέα το είδος των δαπανών, σε βάρος των 

                                                 
18 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 373 
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πιστώσεων, των οποίων επιτρέπεται η έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων 

ή ενταλµάτων προπληρωµής». Ο Προϋπολογισµός είναι ιδιαίτερα 

αναλυτικός, κάτι  που επιβεβαιώνεται και από τις 14. 589 εγγραφές 

στον κρατικό Προϋπολογισµό του 2008. 

          Στη συνέχεια,  σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 3 του Συντάγµατος, 

το προσχέδιο του Προϋπολογισµού κατατίθεται από τον Υπουργό 

Οικονοµικών την πρώτη ∆ευτέρα του Οκτωβρίου στην αρµόδια διαρκή 

κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου και συζητείται . Οι παρατηρήσεις  της 

λαµβάνονται υπόψη από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος και 

εισάγει τον Προϋπολογισµό στη Βουλή σαράντα ηµέρες πριν λήξει το  

ηµερολογιακό έτος και αυτός συζητείται από την Ολοµέλειά της. Το 

νοµοσχέδιο περί κυρώσεως του Προϋπολογισµού πρέπει να 

κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου, δεδοµένου 

ότι το νέο  οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου19.  

         

2.4.- H Ψήφιση του Προϋπολογισµού 

 

         Ο κρατικός Προϋπολογισµός που υποβάλλεται στη Βουλή 

περιλαµβάνει  τρία µέρη: α) τον τακτικό προϋπολογισµό των κεντρικών 

υπηρεσιών, β) τον τακτικό προϋπολογισµό των περιφερειακών 

υπηρεσιών και γ) τις δηµόσιες επενδύσεις και τους προσαρτηµένους 

λογαριασµούς20.  Σύµφωνα µε το  άρθρα 74 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 79 παρ. 3 του Συντάγµατος, ο προϋπολογισµός που κατατίθεται 

συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Για την έγκρισή του δεν 

απαιτούνται δύο νοµοσχέδια (εσόδων και εξόδων), αλλά µόνο ένα, 

αφού το άρθρο 5 του Ν. 2362/95  χαρακτηρίζει τον προϋπολογισµό ως 

«νόµο».  

         Αρµόδιο όργανο για την ψήφιση του προϋπολογισµού είναι η 

Ολοµέλεια της Βουλής και µάλιστα κατά την τακτική ετήσια σύνοδό 

της,  όπως ορίζεται και στα άρθρα 72 παρ. 1 εδ.  β και 79 παρ. 1 του 

Συντάγµατος.  

                                                 
19 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 377 
 
20 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 379 
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         Η συζήτηση του Προϋπολογισµού ολοκληρώνεται τη δωδέκατη 

νυχτερινή ώρα της τελευταίας συνεδριάσεως και ακολουθεί  αµέσως 

ονοµαστική ψηφοφορία. Η ψήφιση του Προϋπολογισµού θα πρέπει να 

γίνει στο σύνολό του. Εάν για οποιαδήποτε αιτία δεν καταστεί δυνατή 

η ψήφιση του Προϋπολογισµού, παρατείνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα 

για τέσσερις µήνες η ισχύς του Προϋπολογισµού του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους που έληξε ή πρόκειται να λήξει, ύστερα από 

πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου21.  

      

 2.5.-  Οι γενικές αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό 

 

         Η τεράστιας σηµασίας πολιτική και οικονοµική λειτουργία του 

Προϋπολογισµού καθώς και η ίδια η φύση αυτού επιβάλλει να 

τηρούνται ορισµένες γενικές αρχές, τόσο κατά την κατάρτιση όσο και 

κατά την ψήφιση αυτού. Οι γενικές αυτές αρχές έχουν διαπλαστεί από 

τη θεωρία και έχουν περιεχόµενο τόσο νοµικό όσο και οικονοµικό και 

είναι οι ακόλουθες:  

 

Η αρχή της ∆ηµοσιότητας 

 

         Η φάση της κατάρτισης και της Ψήφισης του Προϋπολογισµού 

από τη Βουλή, καθώς και η εκτέλεση αυτού θα πρέπει να τελούν υπό το 

φως της δηµοσιότητας. Ο έλεγχος και η κριτική εξασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και είναι  

απαραίτητα για την υγιή λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. 

 

Η αρχή της ενότητας 

 

         Από την αρχή αυτή που εκπηγάζει  από το άρθρο 79 παρ. 2 του 

Συντάγµατος,  προκύπτει η υποχρέωση για εγγραφή των εσόδων και  

των εξόδων του κράτους σε ενιαίο Προϋπολογισµό. 

 

                                                 
21 Άρθρο 9 του Ν. 2362/95 Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού. 
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Η αρχή της Καθολικότητας 

 

         Συναφής µε την παραπάνω αρχή είναι αυτή της καθολικότητας. Η 

αρχή αυτή επιτάσσει επιτάσσει να εµφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα 

στο ακέραιο και χωριστά χωρίς να γίνεται συµψηφισµός αυτών. Η αρχή 

αυτή επιβάλλει τη σαφή εικόνα του εσόδου και των εξόδων και δεν 

επιτρέπεται στη διοίκηση καµία απόκρυψη δαπανών. Παράλληλα, η 

αρχή αυτή εµπεριέχει τον κανόνα του µη ειδικού προορισµού των 

εσόδων του κράτους, ο οποίος απαγορεύει ένα ορισµένο έσοδο να 

διατίθεται εκ των προτέρων για µια συγκεκριµένη δαπάνη. 

 

  

 

Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων 

 

         Η αρχή αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση της διοίκησης για 

λεπτοµερή εξειδίκευση των εσόδων και των εξόδων, ώστε αυτά να 

ταξινοµούνται κατά οµάδες, είδος και κατηγορίες, ανάλογα µε την 

αιτία και τη φύση αυτών22.  Κάθε ποσό που προβλέπεται στον 

Προϋπολογισµό επιτρέπεται να δαπανάται αποκλειστικά και µόνο για 

τον σκοπό που αναγράφεται σε αυτόν23.  Τα έσοδα και τα έξοδα θα 

πρέπει να προσδιορίζονται µε λεπτοµερή τρόπο και απαγορεύεται η 

µεταφορά των πιστώσεων. Σκοπός της παραπάνω αρχής είναι η 

δέσµευση της εκτελεστικής εξουσίας και η διευκόλυνση του ελέγχου, 

µολονότι οι υπερβολικές υποδιαιρέσεις των πιστώσεων συχνά 

αποβαίνουν εις  βάρος της δηµοσιονοµικής διαχείρισης24.  

 

 

 

 

                                                 
22 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 63 
23 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 77-78 
24 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 366-367 
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3.-  Η ∆ηµοσιολογιστική ∆ιαδικασία και η εφαρµογή της από τις 

Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης 

 

         Κύριος αρµόδιος για της διαχείριση και εκτέλεση του κρατικού 

Προϋπολογισµού είναι ο Υπουργός των Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη 

διάταξη του άρθρου 2 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού. Μεταξύ των 

οργάνων που µετέχουν στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού ξεχωριστή 

και καίριας σηµασίας θέση κατέχουν οι ∆ηµόσιοι Υπόλογοι.  

 

3.1.- ∆ηµόσιοι Υπόλογοι,  έννοια, εποπτεία και ευθύνη αυτών. 

 

         Προσδιοριστικό στοιχείο της έννοιας του υπολόγου είναι η 

απονεµηθείσα σε αυτόν από το νόµο ή η ασκούµενη από αυτόν εξουσία 

προς διαχείριση χρηµάτων, υλικών ή αξιών που ανήκουν στο κράτος,  

σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α25.  ∆ηµόσιοι Υπόλογοι είναι όλοι οι δηµόσιοι 

λειτουργοί και υπάλληλοι, που είναι εντεταλµένοι για την είσπραξη 

εσόδων, ή την πληρωµή εξόδων του κράτους, καθώς και όλοι όσοι µε 

οποιοδήποτε τρόπο έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, 

διαχειρίζονται χρήµατα, αξίες ή υλικά του ∆ηµοσίου και έχουν νόµιµη 

υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού για τη διαχείρισή τους26.   

          Η φράση «έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση», περιλαµβάνει 

όσους χωρίς να τους έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα του διαχειριστού 

χρηµάτων, υλικών ή αξιών ασκούν ή αναµειγνύονται στη διαχείριση 

του υπολόγου, αποκτώντας µε τον τρόπο αυτό την ιδιότητα του de facto  

ή αφανούς υπολόγου. Για παράδειγµα σε περίπτωση που λόγω 

ανωτέρας βίας και ενόψει του κινδύνου απώλειας χρηµάτων από την 

καταστροφή του κτιρίου που στεγάζεται η ∆.Ο.Υ. ,  αναλαµβάνει ο 

∆ήµαρχος την προστασία του δηµοσίου χρήµατος, καθίσταται αυτός 

                                                 
25 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 421 
 
26 Ιωάννης ∆. Σαρµάς, Το ∆ηµόσιο Χρήµα υπό Έλεγχο, 2003, σελ.159 
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αφανής υπόλογος και οφείλει να λογοδοτήσει για τη διαχείριση που 

έκανε27.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού, οι  

υπόλογοι διακρίνονται σε:  

Α) Υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών, 

Β) ∆ιαχειριστές παγίων προκαταβολών, 

Γ) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους,  

∆) Ειδικούς ταµίες,  

Ε) Υπολόγους Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. 

ΣΤ) Υπολόγους ∆ηµοσίων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.∆. 

που επιχορηγούνται από τον κρατικό Προϋπολογισµό. 

         Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο υπάγονται στην εποπτεία και τον 

έλεγχο : α) του Υπουργού των Οικονοµικών, β) του οικείου ∆ιατάκτη 

και γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

         Οι υπόλογοι τηρούν διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία και εντός 

δύο µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους ή από τη λήξη της  

διαχείρισής τους αποδίδουν λογαριασµό στο Ελεγκτικό Συνέδριο28.  

         Αν εµφανιστεί  πλεόνασµα κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του 

υπολόγου, συνίσταται παρακαταθήκη έως ότου διαπιστωθεί η αιτία 

του29.  Αντίθετα σε περίπτωση ελλείµµατος, αυτό καταλογίζεται στον 

υπόλογο έστω και αν προέκυψε λόγω απλής αµέλειάς του. Σε 

περίπτωση δόλου ή βαριάς αµέλειας ο υπόλογος ευθύνεται και 

πειθαρχικά30.   

        

3.2.- Η ∆ιενέργεια των ∆ηµοσίων Εσόδων  

 

         Η διενέργεια των δηµοσίων εσόδων αποτελεί  το ένα µέρος της 

εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ το άλλο είναι η 

πραγµατοποίηση των δηµοσίων δαπανών. Η διενέργεια των δηµοσίων 

εσόδων, τα οποία έχει προβλέψει ο Προϋπολογισµός, διανύει δύο 

                                                 
27 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 81 
28 Άρθρο 57 και 59 του Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού. 
29 Άρθρο 56 παρ. 9 του Κ.∆.Λ. 
30 Άρθρο 56 Κ.∆.Λ. 
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ξεχωριστά στάδια: α) το στάδιο της βεβαίωση του εσόδου και β) το 

στάδιο της είσπραξης αυτού. Κατά γενική αρχή του δηµοσιονοµικού 

δικαίου τα δύο αυτά διακριτά στάδια θα πρέπει  να διενεργούνται από 

διαφορετικά όργανα31.   

         Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση και την είσπραξη των 

δηµοσίων εσόδων είναι οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα 

Τελωνεία, τα ΕΛ.ΤΑ , οι Τράπεζες ή άλλες ∆ηµόσιες αρχές.  Σύµφωνα 

µε το άρθρο 106 του Κ.∆.Λ. οι ∆.Ο.Υ. εισπράττουν και τα έσοδα των 

ΟΤΑ που δεν διαθέτουν δική τους ταµειακή υπηρεσία καθώς και τα 

έσοδα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

  

 

3.2.1.- Η Βεβαίωση των ∆ηµοσίων Εσόδων 

 

         Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων έχει νευραλγική 

σηµασία, διότι  οδηγεί στην έκδοση του νόµιµου τίτλου, ο οποίος 

ενεργοποιεί  τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων µε τη 

διαδικασία των αναγκαστικών µέτρων εκτέλεσης, που προβλέπεται από 

το άρθρο 9 του Ν.∆. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 

Εσόδων)32.  

         Η διαδικασία της βεβαίωσης των δηµοσίων εσόδων 

πραγµατοποιείται σε δύο στάδια, ήτοι: τη βεβαίωση εν ευρεία εννοία 

και τη βεβαίωση εν στενή εννοία.  

         Αµέσως µόλις  γίνει η παραλαβή του νόµιµου τίτλου από το 

∆ηµόσιο Ταµείο, ο αρµόδιος ελεγκτής των εσόδων ελέγχει την ακρίβεια 

των στοιχείων του νόµιµου τίτλου και στη συνέχεια προβαίνει στη 

βεβαίωση εν ευρεία εννοία ,  δηλαδή συντάσσει τους χρηµατικούς 

καταλόγους από όπου προκύπτει το πρόσωπο και τα στοιχεία του 

οφειλέτη, το είδος και το ποσό του εσόδου καθώς και η αιτία για την 

οποία οφείλεται.  

                                                 
31 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1966, σελ. 89 
32 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 477 
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         Κατά το στάδιο της βεβαίωσης εν ευρεία έννοια  προσδιορίζεται 

ποιοτικά και ποσοτικά  η χρηµατική απαίτηση του ∆ηµοσίου, η οποία 

όµως ακόµη δεν ενσωµατώνει αξίωση, καθώς δεν συνιστά δηµόσιο 

έσοδο. Νοµικό έρεισµα για τη διαδικασία που πραγµατοποιείται κατά 

το στάδιο αυτό  αποτελούν οι σχετικές διατάξεις του δηµοσίου δικαίου,  

που έχουν ως συνέπεια τον καταλογισµό χρηµατικών ποσών σε βάρος 

φυσικών και νοµικών προσώπων και κατ’ επέκτασιν τη δηµιουργία 

υπέρ του ∆ηµοσίου χρηµατικής απαιτήσεως κατ’ αυτών33.  

          Χαρακτηριστική περίπτωση βεβαίωσης εν στενή εννοία  αποτελεί  

αυτή του άρθρου 74 του Ν. 2238/94 σχετικά µε την βεβαίωση των 

φόρων από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό «για τη 

βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής 

υπηρεσίας συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο 

(2) µηνών  από τη λήξη του µήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης 

και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το τέλος του έτους 

στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. Παράλειψη βεβαίωσης του 

φόρου στην προθεσµία των δύο (2) µηνών αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε της διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα. ∆εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση 

οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει  τα είκοσι 

επτά (27) ευρώ 34 ».   

         Σε περίπτωση που προβλέπεται η άσκηση προσφυγής  από τον 

οριζόµενο ως υπόχρεο στον χρηµατικό κατάλογο, η εγγραφή στον 

κατάλογο καθίσταται οριστική µε την παρέλευση άπρακτης της 

προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής,  ώστε να πραγµατωθεί και 

το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης 

του διοικουµένου35.  Η εγγραφή στον κατάλογο οριστικοποιείται και µε 

την έκδοση τελεσίδικης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. 

         Η βεβαίωση εν ευρεία εννοία ολοκληρώνεται µε την αποστολή 

του χρηµατικού καταλόγου σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια για 

                                                 
33 Γέροντας-Ψάλτης, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 1998, σελ 366 
34 Άρθρο 74 του Ν. 2238/1974, Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 
35 Άρθρο 10 του Συντάγµατος 1975/1986/2001/2008 
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είσπραξη ταµειακή υπηρεσία .  Οι κατάλογοι αυτοί συνιστούν νόµιµους 

τίτλους είσπραξης36.    

          Στη συνέχεια ακολουθεί η βεβαίωση εν στενή εννοία ή αλλιώς 

ταµειακή βεβαίωση. Ο δηµόσιος ταµίας, αφού παραλάβει το χρηµατικό 

κατάλογο, εκδίδει «τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων»  

και ένα από αυτά τα αποδεικτικά επιστρέφεται µαζί µε ένα αντίγραφο 

του χρηµατικού καταλόγου στην βεβαιώσασα υπηρεσία.  Με την 

καταχώριση από το δηµόσιο ταµία του αποδεικτικού παραλαβής 

εισπρακτέων εσόδων στο Βιβλίο Εισπράκτεων Εσόδων, συντελείται η 

βεβαίωση εν στενή εννοία. Το έσοδο εµφανίζεται πλέον στα ταµειακά 

βιβλία και αναµένεται η είσπραξή του Εποµένως, στη φάση αυτή η 

απαίτηση ενσωµατώνεται στο νόµιµο τίτλο και διενεργείται η είσπραξή 

της.  

 

3.2.2.- Bόµιµος Τίτλος 

 

         Η διαδικασία της βεβαίωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για την έκδοση νοµίµου τίτλου. Οι χρηµατικοί κατάλογοι αποτελούν τη 

συνηθέστερη µορφή νόµιµου τίτλου για της είσπραξη των δηµοσίων 

εσόδων. Νόµιµος τίτλος αποκαλείται το δηµόσιο έγγραφο που 

συντάσσεται σύµφωνα µε τις νόµιµες διατυπώσεις και το οποίο 

αποδεικνύει την οφειλή προς τη ∆ιοίκηση, την αιτία αυτής και το 

πρόσωπο του οφειλέτη37.  Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Κ.Ε.∆.Ε., 

νόµιµο τίτλο αποτελούν: α) Η σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους 

βεβαίωση από τις αρµόδιες ∆ιοικητικές άλλες αρµόδιες κατά το νόµο 

αρχές,  ο προσδιορισµός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου 

και της αιτίας για την οποία οφείλεται, β) Η οφειλή που αποδεικνύεται 

από δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα και γ) Η οφειλή που ως προς την 

ύπαρξη και το ύψος αυτής πιθανολογείται από δηµόσια ή ιδιωτικά 

έγγραφα38.   

                                                 
36 Γέροντας-Ψάλτης, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 1998, σελ. 482 
37 Ιωάννης ∆. Σαρµάς, Το ∆ηµόσιο Χρήµα υπό Έλεγχο, 2003, σελ.101-102 και Ελένη Κυριακοπούλου, 
∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 88 
 
38 Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.∆. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων) 
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         Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθησαν, πέρα από τους χρηµατικούς 

καταλόγους, νόµιµο τίτλο αποτελούν επίσης:  

Α) Οι οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις που αναγνωρίζουν το 

∆ηµόσιο ως δικαιούχο µιας απαίτησης,  

Β) Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων που επιβάλλουν πρόστιµο, 

Γ) Οι καταλογιστικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

∆) Οι συµβιβαστικώς λυθείσες φορολογικές διαφορές 

Ε) Όσα ειδικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως νόµιµους τίτλους39.  

         Ο νόµιµος τίτλος έχει επενδυθεί  µε εκτελεστήρια ισχύ,  ώστε να 

καθιστά δυνατόν να ληφθούν µέτρα διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος 

του οφειλέτη του ∆ηµοσίου για τη συµµόρφωσή του µε το περιεχόµενο 

της απαιτήσεως40.  

 

3.2.3.-  Η Είσπραξη των ∆ηµοσίων Εσόδων 

 

         Προϋποθέσεις για τη νόµιµη είσπραξη των ∆ηµοσίων εσόδων 

είναι οι εξής: α) έσοδο που προβλέπεται από το νόµο, β) νόµιµος 

τίτλος, γ) αρµοδιότητα του οργάνου που ενεργεί την είσπραξη και δ) 

έκδοση αποδεικτικού είσπραξης41.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΚΕ∆Ε, όταν βεβαιωθεί κάποιο ποσό 

ως έσοδο στο ∆ηµόσιο Ταµείο,  ο ∆ιευθυντής του Ταµείου υφίσταται η 

υποχρέωση αποστολής ατοµικής ειδοποίησης στον οφειλέτη. Η 

ειδοποίηση αυτή περιέχει τα στοιχεία αυτού, το είδος και το ποσό του 

χρέους, το οικονοµικό έτος και το χρόνο πληρωµής του, καθώς και τον 

καθορισµό των δόσεων, σε περίπτωση πληρωµής µε δόσεις.  

         Εφόσον ο οφειλέτης προσέλθει  στο αρµόδιο για την είσπραξη 

ταµείο,  εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης. Τα δύο αντίγραφα τα 

παραλαµβάνει  ο οφειλέτης και καταθέτει  το ένα στο ταµείο µαζί µε το 

ποσό της πληρωµής. Το τρίτο καταχωρίζεται στην ηµερήσια κατάσταση 

                                                 
39 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 88-89 
 
40 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 485-486 
 
41 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 104 
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εισπράξεων του ταµείου.  Έτσι ολοκληρώνεται η οµαλή διαδικασία 

είσπραξης42.   

          

         Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή 

του για πληρωµή, αρχίζει η διαδικασία εισπράξεων µε αναγκαστικά 

µέτρα, η οποία προϋποθέτει ότι το χρέος, εκτός από βεβαιωµένο, έχει  

καταστεί και ληξιπρόθεσµο. Στο άρθρο 5 του ΚΕ∆Ε διακρίνονται 

κάποιες γενικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες το χρέος προς το 

∆ηµόσιο καθίσταται ληξιπρόθεσµο. Κριτήριο για τη διάκριση αυτή 

αποτελεί  ο τρόπος µε τον οποίο έχει ορισθεί να εξοφληθεί το χρέος και 

όχι η φύση αυτού43.  Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι α) τα χρέη που 

καταβάλλονται εφάπαξ καθίστανται ληξιπρόθεσµα την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα του µήνα που έπεται το µήνα της βεβαίωσης αυτών,  

β) τα χρέη που καταβάλλονται µε δόσεις την τελευταία εργάσιµη για 

της δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα που πρέπει να καταβληθεί η 

δόση και γ) τα χρέη των δηµοσίων υπολόγων από καταλογισµό για 

παράλειψη εισαγωγής εισπράξεων, την ηµέρα που ο υπόλογος είχε 

υποχρέωση για εισαγωγή των εισπράξεων στο δηµόσιο44 .   Τα 

βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χρέη καταβάλλονται την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα εάν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας καταβολής τους 

είναι αργία, ενώ τα αυτοτελή πρόστιµα (οίκοθεν) καταβάλλονται την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα, εάν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας 

καταβολής τους είναι αργία.  

         Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να 

ληφθούν αναγκαστικά µέτρα είσπραξης, µολονότι  το χρέος δεν έχει  

καταστεί ληξιπρόθεσµο. Οι περιπτώσεις αυτές απαριθµούνται 

περιοριστικά στο άρθρο 8 του Κ.Ε.∆.Ε. και είναι  οι  κάτωθι:  α) όταν ο 

οφειλέτης θεωρείται ύποπτος φυγής στο εξωτερικό και β) όταν 

θεωρείται πιθανό να ζηµιωθεί το ∆ηµόσιο, εάν δεν ληφθούν αµέσως 

αναγκαστικά µέτρα. 

                                                 
42 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 92-93 
 
43 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 490-491 
 
44 Άρθρο 5 του Κ.Ε.∆.Ε. 
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         Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Ε.∆.Ε., τα αναγκαστικά 

µέτρα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι τα εξής : α)  

κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη και κατάσχεση κινητών και 

απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων και γ) 

προσωρινή κράτηση. Η λήψη των παραπάνω µέτρων εναπόκειται στην 

κρίση του επισπεύδοντος οργάνου. Από τη νοµολογία έχει κριθεί ότι  η 

κρίση αυτή καθώς και η σωρευτική χρήση των παραπάνω µέτρων δεν 

θα πρέπει να υπερβαίνει τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας και 

µπορεί να ελεγχθεί  και δικαστικά45.  

 

 3.2.4.-  Κατάσχεση Κινητών και Ακινήτων  

 

3.2.4.α.- Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη  

 

         Το άρθρο 10 του ΚΕ∆Ε ρυθµίζει το ζήτηµα της κατάσχεσης 

κινητών στα χέρια του οφειλέτη του ∆ηµοσίου. Κατάσχεση ορίζεται η 

πράξη της πολιτείας, µε την οποία δεσµεύονται τα περιουσιακά 

στοιχεία του οφειλέτη, ώστε µε µελλοντική πλειστηρίασή τους να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δανειστή46.  Ως κινητά θεωρούνται και 

τα χρήµατα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.  Η κατάσχεση παραγγέλεται από το 

επισπεύδον διοικητικό όργανο και πραγµατοποιείται από δικαστικό 

επιµελητή. Οι έννοµες συνέπειες της κατάσχεσης επέρχονται από την 

επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ’ου η εκτέλεση. Τα 

κατασχεθέντα παραδίδονται σε µεσεγγυούχο για φύλαξη (άρθρο 15 

ΚΕ∆Ε). Το πρόγραµµα του πλειστηριασµού πρέπει να τοιχοκολληθεί  

στον τόπο του πλειστηριασµού τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 

διενέργεια αυτού και ακολουθεί ο πλειστηριασµός. Το ∆ηµόσιο µπορεί  

να αναγγελθεί για νέα χρέη του καθ’ ου η εκτέλεση εντός πέντε ηµερών 

από τη διενέργεια του πλειστηριασµού (άρθρο 28 ΚΕ∆Ε), πράγµα το 

οποίο δεν µπορούν να κάνουν τρίτοι  δανειστές του οφειλέτη. Η 

                                                 
45Επαµεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, 2001, σελ. 161-162 και  
Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 497 
46 Πελαγία Γεσίου Φαλτσή , Αναγκαστική Εκτέλεση σελ. 81-82 και Κ. Μπέης, Εισαγωγή στη 
∆ικονοµική Σκέψη, 1981, σελ. 351 
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διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη διανοµή του πλειστηριάσµατος, όπως 

ορίζει το άρθρο 29 του ΚΕ∆Ε47.    

 

 

3.2.4.β.- Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου 

 

         Αυτή η µορφή της κατάσχεσης έχει ως αντικείµενο χρήµατα, 

χρηµατικές απαιτήσεις, καρπούς και λοιπά κινητά πράγµατα του 

οφειλέτη του ∆ηµοσίου και διέπεται από τα άρθρα 30-34 του ΚΕ∆Ε. Η 

επισπεύδουσα ∆.Ο.Υ. εκδίδει κατασχετήριο έγγραφο, το οποίο δεν 

κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οφειλέτη. Ο τρίτος είναι υποχρεωµένος 

να συµµορφωθεί προς το περιεχόµενο του κατασχετηρίου εγγράφου. Ο 

πλειστηριασµός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 14-19 του 

ΚΕ∆Ε, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση48.   

 

3.2.4.γ.- Κατάσχεση Ακινήτων  

 

         Η διαδικασία αυτή διέπεται από τα άρθρα 35-53 του ΚΕ∆Ε. Ως 

ακίνητα θεωρούνται το έδαφος και τα συστατικά του µέρη. Ως ακίνητα 

λογίζονται επίσης τα πλοία και τα αεροσκάφη. Κατάσχονται επίσης 

εµπράγµατα δικαιώµατα που έχει ο οφειλέτης σε ακίνητα που ανήκουν 

κατά κυριότητα σε τρίτο49.  Η κατάσχεση παραγγέλεται από το 

επισπεύδον διοικητικό όργανο και πραγµατοποιείται από δικαστικό 

επιµελητή ή υπάλληλο της επισπεύδουσας ∆.Ο.Υ. .  Με την επίδοση της 

κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη, αυτός στερείται το δικαίωµα να 

διαθέσει το ακίνητο για κάθε είδος απαλλοτρίωση ή επιβάρυνση. Το 

πρόγραµµα του πλειστηριασµού ανακοινώνεται στον οφειλέτη και στον 

τυχόν τρίτο κύριο και τοιχοκολλάται στον τόπο που θα 

πραγµατοποιηθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί ο πλειστηριασµός. Η 

κατακύρωση τελεί  υπό τη εξουσιαστική αίρεση ότι ο οφειλέτης δεν θα 

καταβάλλει εντός τριάντα ηµερών από την ηµέρα του πλειστηριασµού 

                                                 
47 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 505-508 
48 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 508-510 
 
49 Πελαγία Γεσίου Φαλτσή , Αναγκαστική Εκτέλεση σελ.113-115 
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τα χρέη προς το ∆ηµόσιο,  τις σχετικές προσαυξήσεις και τα έξοδα της 

εκτέλεσης (άρθρο 47 του ΚΕ∆Ε)50.  

 

 

3.2.5.- Προσωπική Κράτηση 

 

         Το µέτρο της προσωπικής κράτησης για χρέη προς το ∆ηµόσιο 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακανθώδες ζήτηµα και έχει δεχθεί έντονη 

κριτική όσον αφορά στη συνταγµατικότητά του. Πλέον οι  αιτήσεις  

προσωποκράτησης εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια.  Το 

άρθρο 22 του Ν. 2362/95 συµπληρώνει τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε περί 

προσωποκράτησης και ξεκαθαρίζει ότι αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και 

για χρέη προς ΟΤΑ. ∆ηµόσιες επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆ και δηµοσίους 

οργανισµούς.  Το συγκεκριµένο µέτρο εφαρµόζεται µόνο για έσοδα που 

εισπράττονται σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε και αφού παρέλθει ένας 

τουλάχιστον µήνας από την επίδοση της ατοµικής ειδοποίησης στον 

οφειλέτη.  

         Από τη νοµολογία έχει κριθεί  ότι  το µέτρο αυτό διατάσσεται 

µόνο όταν τούτο κρίνεται εντελώς αναγκαίο, ενόψει της συγκεκριµένης 

κάθε φορά κατάστασης. Ωστόσο το Συµβούλιο της Επικρατείας το 

θεωρεί αντισυνταγµατικό, διότι αποσκοπεί στην εξεύρεση των 

αναγκαίων πόρων για την πληρωµή του χρέους µέσω του εξαναγκασµού 

που ασκεί η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, χωρίς να χρειάζεται 

να αποδειχθεί, εάν πράγµατι ο οφειλέτης δόλια αποκρύπτει τα 

περιουσιακά του στοιχεία51.  Εύκολα κανείς µπορεί να αντιληφθεί την 

απροσφορότητα του συγκεκριµένου µέτρου, στις περιπτώσεις όπου, 

µολονότι  εφαρµόζεται,  το χρέος δεν µπορεί να αποπληρωθεί λόγω 

πραγµατικής και αντικειµενικής οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη.  

 

 

 

 

                                                 
50 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 510-513 
51 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 518-521 
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3.3.- H Εκτέλεση των ∆ηµοσίων ∆απανών 

 

         Η διενέργεια των δηµοσίων δαπανών αποτελεί ένα από τα 

σοβαρότερα κεφάλαια στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος52. 

∆απάνες ή έξοδα του Προϋπολογισµού είναι οι πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο 

αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει  

δηµιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωµή (άρθρο 13 του Ν. 2362/95). Οι 

δαπάνες διενεργούνται βάσει των πιστώσεων του Προϋπολογισµού. 

Πίστωση είναι το ποσό που αναγράφονται σε αυτόν και προσδιορίζεται 

από τον οικείο κωδικό αριθµό και κατονοµασία,  µέσα στα όρια του 

οποίο µπορεί ο διατάκτης να αναλαµβάνει υποχρεώσεις (άρθρο 15 

Κ.∆.Λ).  

         Η διενέργεια των δηµοσίων δαπανών είναι µια σύνθετη 

διοικητική διαδικασία που καταλήγει στην έκδοση τίτλου πληρωµής 

και την εκταµίευση χρηµατικών ποσών από το δηµόσιο ταµείο.  

Αναλύεται δε στα παρακάτω στάδια:  

Α) Ανάληψη της δαπάνης 

Β) Αναγνώριση της δαπάνης 

Γ) εκκαθάριση της δαπάνης 

∆) Ο έλεγχος της δαπάνης 

Ε) Εντολή πληρωµής της δαπάνης και  

ΣΤ) Πληρωµή της δαπάνης.  

 

3.3.1.- Η ανάληψη και αναγνώριση της δαπάνης, κύριοι και 

δευτερεύοντες ∆ιατάκτες  

 

         Ως ανάληψη της δαπάνης ορίζεται από το άρθρο 21 του Κ.∆.Λ.  η 

διοικητική πράξη µε την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η 

υποχρέωση του ∆ηµοσίου έναντι τρίτων .  Πριν από κάθε ενέργεια για 

την εκτέλεση οιασδήποτε δαπάνης του δηµοσίου, απαιτείται σχετική 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τον αρµόδιο διατάκτη ή το κατά 

                                                 
52 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 136 
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νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο , µε την οποία πραγµατοποιείται η 

διενέργεια της δαπάνης53.  Η ανάληψη της δαπάνης από νοµική άποψη 

σηµαίνει έγκριση αυτής, ενώ από λογιστική άποψη σηµαίνει  εγγραφή 

στο σχετικά βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής που τηρείται  

από της Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 

         Οι διατάκτες διακρίνονται σε κύριους και δευτερεύοντες. Κύριος  

είναι ο διατάκτης που µπορεί  να αναλαµβάνει υποχρεώσεις  σε βάρος 

πιστώσεων, οι οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή του απευθείας από τον 

κρατικό Προϋπολογισµό, για παράδειγµα οι Υπουργοί, οι Γενικοί 

Γραµµατείας της Περιφερείας, οι Νοµάρχες. (άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ΄β 

του Κ.∆.Λ.). ∆ευτερεύοντες διατάκτες  ονοµάζονται οι διατάκτες που 

µπορούν να αναλάβουν υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι  

οποίες έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, κατόπιν εντολής του κυρίου 

διατάκτη(άρθρο 20 παρ. 1 εδ.  ΄γ του Κ.∆.Λ.).  

         Στη συνέχεια ακολουθεί η αναγνώριση της δαπάνης , που 

συνίσταται στη διαπίστωση της πραγµατοποίησης της δαπάνης54.  Πριν 

από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οιασδήποτε δαπάνης, απαιτείται  

σχετική απόφαση αναλήψεως υποχρεώσεως του αρµοδίου διατάκτη ή 

του εξουσιοδοτηµένου από το νόµο οργάνου για την πραγµατοποίηση 

της δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 1 του Κ.∆.Λ.).  

 

3.3.2.- Ο έλεγχος της δαπάνης 

 

         Οι δαπάνες υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο κατά το στάδιο 

της ανάληψής τους.  Ο Νόµος 2362/95 αναθέτει τον έλεγχο αυτό στις  

Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του άρθρου 23 του Κ.∆.Λ., οι  

οποίες εδρεύουν σε κάθε Υπουργείο και αποτελούν υπηρεσία του 

Υπουργείου Οικονοµικών. Οι Υπηρεσίες αυτές ελέγχουν, εκκαθαρίζουν 

και εντέλλουν τις δαπάνες, βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών που 

αποστέλλονται από τους διατάκτες (άρθρο 26 του Κ.∆.Λ.). Ο έλεγχος 

που πραγµατοποιείται από αυτές έχει δύο πτυχές και εξετάζεται :  

                                                 
53 Άρθρο 21 παρ. 1 εδαφ. β’ του Κ.∆.Λ. 
54 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 145 
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Α) Η νοµιµότητα της δαπάνης, που σηµαίνει ότι η δαπάνη προβλέπεται 

από διάταξη νόµου και ότι υπάρχει εγγεγραµµένη γι’ αυτήν πίστωση 

στον Προϋπολογισµό. 

Β) Η κανονικότητα της δαπάνης που συνίσταται στην επισύναψη των 

νοµίµων δικαιολογητικών και στην εξέταση αν η σχετική απαίτηση δεν 

έχει υποπέσει σε παραγραφή55.  

        

3.3.3.- Εκκαθάριση της δαπάνης, Εντολή Πληρωµής και Πληρωµή 

της ∆απάνης 

 

         Εκκαθάριση της δηµόσιας δαπάνης είναι η εργασία µε την 

οποία συντελείται ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων των πιστωτών 

του ∆ηµοσίου από τις αρµόδιες Υ.∆.Ε., δηλαδή προσδιορίζεται η 

συγκεκριµένη οφειλή του κράτους, το ακριβές ποσό και η 

δικαιολογηµένη απαίτηση56.  Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Κ.∆.Λ., οι 

Υ.∆.Ε. ελέγχουν τα νόµιµα δικαιολογητικά και εφόσον δεν γεννάται 

κανένα πρόβληµα, η δαπάνη θεωρείται  εκκαθαρισµένη57.  

         Μετά την εκκαθάριση, ακολουθεί το στάδιο της εντολής 

πληρωµής της δαπάνης. Εντολή πληρωµής ή χρηµατικό ένταλµα 

πληρωµής είναι η έγγραφη εντολή της αρµόδιας υπηρεσίας/  αρµοδίου 

διατάκτη στο ∆ηµόσιο Ταµείο να προβεί  στην πληρωµή της δαπάνης58. 

Κατά το άρθρο 28 του Κ.∆.Λ., τίτλος πληρωµής είναι  το χρηµατικό 

ένταλµα ή άλλο παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από τις  Υ.∆.Ε. ή 

κάθε άλλο αρµόδιο όργανο για την πληρωµή εκκαθαρισµένων 

απαιτήσεων σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισµού. 

         Τέλος ακολουθεί η πληρωµή του χρηµατικού εντάλµατος στο 

δικαιούχο, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας της 

δηµόσιας δαπάνης.  

         Για την πραγµατοποίηση µικροδαπανών ή δαπανών που λόγω της 

φύσης τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης είναι δυσχερής η 
                                                 
55 Νικόλαος Μηλιώνης, Ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2002, σελ. 270 
 
56 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 148 και  Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα 
∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1966, σελ.  117 
57 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 449 
58 ∆ηµήτριος Ι. Κόρσος, ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, 1985, σελ. 149 



 26 

τήρηση όλων των προαναφεροµένων τύπων και διατυπώσεων µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής  ,  µε τα 

οποία προκαταβάλλεται χρηµατικό ποσό σε ορισµένο υπόλογο, ο 

οποίος αποδίδει λογαριασµό σε τακτή προθεσµία.  

         Για πληρωµές που λόγω της φύσης τους δεν µπορεί να 

αναβληθούν µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δικαιολόγησης των 

πιστοποιητικών τους, χρησιµοποιούνται πάγιες προκαταβολές ,  δηλαδή 

ποσά που τίθενται στη διάθεση δηµοσίων υπηρεσιών µε χρηµατικά 

εντάλµατα που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους59.   

 

3.3.4.- Ο Προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

         Πριν την πληρωµή του χρηµατικού εντάλµατος,  αυτό 

υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

όπως όλες οι δαπάνες του ∆ηµοσίου (άρθρο 27 Κ.∆.Λ.).  Αντικείµενο 

του προληπτικού ελέγχου σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 2001, εκτός 

από τις δαπάνες του κράτους, αποτελούν και οι δαπάνες των ΝΠ∆∆, 

των ΝΠΙ∆ και των ΟΤΑ.  Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου συνίσταται στην εξέταση αν: α) η εντελλόµενη δαπάνη 

στηρίζεται στο νόµο, β) η σχετική πίστωση είναι  εγγεγραµµένη στον 

Προϋπολογισµό, γ) τηρήθηκε η προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία για 

την ανάληψη της υποχρέωσης, δ) τα δικαιολογητικά της δαπάνης είναι  

πλήρη, έχουν συνταχθεί νόµιµα και η απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου δεν 

έχει παραγραφεί.  

         Εάν δεν πληρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις , ο 

αρµόδιος επίτροπος επιστρέφει αθεώρητο το ένταλµα στην Υ∆Ε. Εαν ο 

αρµόδιος διατάκτης/Υπουργός διαφωνήσει, µπορεί να υποβάλλει εκ 

νέου το ένταλµα για θεώρηση και εφόσον ο επίτροπος αρνείται εκ νέου 

τη θεώρηση το ζήτηµα παραπέµπεται στο αρµόδιο Τµήµα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά της απορριπτικής απόφασης του 

τµήµατος, ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να εφαρµόσει δύο λύσεις: 

α)είτε µπορεί να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως στην Ολοµέλεια του Ε.Σ.,  

                                                 
59 Απόστολος Γέροντας, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2005, σελ. 454-457 
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β) είτε να θεωρήσει το ένταλµα αποκλειστικά µε δική του ευθύνη, 

αποφεύγοντας το δικαστικό έλεγχο. Αν η Βουλή κατά την πρώτη 

σύνοδό της από την υποβολή σε αυτή των ενταλµάτων δεν τα εγκρίνει,  

το ποσό του εντάλµατος καταλογίζεται σε βάρος του υπευθύνου 

Υπουργού60.   

 

 

 4.- Ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός του κράτους 

 

  4.1.-  Ο Απολογισµός 

 

         Απολογισµός είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται τα 

αποτελέσµατα της εκτελέσεως του Προϋπολογισµού των εσόδων και 

των εξόδων του κράτους κάθε οικονοµικού έτους και µε τον οποίο 

εγκρίνονται οι σηµειωθείσες κάθε έτος υπερβάσεις πιστώσεων61.  Η 

κατάρτιση του Απολογισµού γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι αρµόδιες υπηρεσίες,  

αλλά και τις αναγγελθείσες µέχρι τέλος Αυγούστου µεταβολές που έχει  

επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις  πράξεις των υπολόγων. Ο 

απολογισµός διακρίνεται στον απολογισµό των εσόδων και των εξόδων. 

Τα έσοδα και τα έξοδα κατατάσσονται στον απολογισµό µε τον ίδιο 

τρόπο όπως και στον Προϋπολογισµό62.  Η βασική διαφορά από τον 

Προϋπολογισµό είναι ότι αυτός αναφέρεται στο µέλλον, ενώ ο 

απολογισµός απεικονίζει το παρελθόν, δηλαδή την ήδη διενεργηθείσα 

οικονοµική διαχείριση. 

         Ο απολογισµός καταρτίζεται µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου του 

εποµένου έτους που αυτός αφορά και υποβάλλεται σε επεξεργασία από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στη συνέχεια υποβάλλεται στη Βουλή για 

κύρωση µαζί µε τον ισολογισµό το µέχρι το τέλος Νοεµβρίου. Το 

Σύνταγµα στο άρθρο 79 παρ. 7 προβλέπει ότι το αργότερο µέσα σε ένα 

έτος από τη λήξη του οικονοµικού έτους κατατίθεται στη Βουλή ο 

                                                 
60 Νικόλαος Μηλιώνης, Ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2002, σελ. 285-296 
61 Άρθρο 72 παρ. 1 του Κ.∆.Λ. 
62 Άρθρο 73 του Κ.∆.Λ. 
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απολογισµός και ο ισολογισµός του κράτους που συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από έκθεση του Ε.Σ., εξετάζεται από ειδική επιτροπή 

βουλευτών και κυρώνεται από την Ολοµέλεια της Βουλής.  

 

 

4.2.- O Ισολογισµός  

 

         Ισολογισµός είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται οι  

λογαριασµοί τόσο του Προϋπολογισµού όσο και οι εκτός αυτού, που 

έχουν σχέση µε τη χρηµατιστική διαχείριση του ∆ηµοσίου, µπορεί  δε  

να περιλαµβάνονται και λογαριασµοί άλλων περιουσιακών στοιχείων 

του ∆ηµοσίου63.  Όπως ακριβώς και στην περίπτωση  κατάρτιση του 

Απολογισµού γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,  µε βάση 

τα στοιχεία που υποβάλλουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, αλλά και τις  

αναγγελθείσες µέχρι τέλος Αυγούστου µεταβολές που έχει επιφέρει  το 

Ελεγκτικό Συνέδριο στις πράξεις των υπολόγων.  

         Ο Ισολογισµός απεικονίζει:  

Α) Το τελικό υπόλοιπο που έχει προκύψει από την εκτέλεση του 

Προϋπολογισµού µέχρι την έναρξη του έτους στο οποίο αναφέρεται ο  

ισολογισµός,  

Β) Την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του προηγουµένου έτους, 

Γ) Το υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους, την 

κίνηση του έτους στο οποίο καταρτίζεται ο ισολογισµός και το κατά 

την 31/12 νέο υπόλοιπο των εκτός Προϋπολογισµού λογαριασµών του 

∆ηµοσίου, του δηµοσίου χρέους και των παρασχεθεισών κρατικών 

εγγυήσεων.  

         Στον ισολογισµός προσαρτώνται επίσης αναλυτικοί πίνακες των 

λογαριασµών του ∆ηµοσίου, τα αποτελέσµατα των προϋπολογισµών 

προηγουµένων ετών και του τυχόν χρηµατικού υπολοίπου σε 

δικαιολογητικά κατά κατηγορίες64.  

                                                 
63 Άρθρο 74 του Κ.∆.Λ. 
64 Άρθρο 74 του Κ.∆.Λ. 
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         Ο ισολογισµός κατατίθεται, υποβάλλεται και εγκρίνεται από την 

Ολοµέλεια της Βουλής συγχρόνως και µε την ίδια διαδικασία µε τον 

απολογισµό. ∆ιαφέρουν όµως µεταξύ τους, διότι ο µεν Ισολογισµός 

εµφανίζει την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης σε δεδοµένη στιγµή, 

καθώς και την αποτύπωση στο πάγιο ενεργητικό της περιουσίας του 

κράτους των απαιτήσεων και των χρηµατικών διαθεσίµων, ενώ στο 

παθητικό κυρίαρχο ρόλο κατέχουν οι υποχρεώσεις. Αντίθετα, ο 

Απολογισµός απεικονίζει τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του 

Προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Ελένη Κυριακοπούλου, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, 2001, σελ. 78-79 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Η ∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ 

ΒΑΘΜΟΥ 

 

1.- Εισαγωγή 

 

         Η οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ α’ βαθµού και 

των νοµικών τους προσώπων βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε το 

Σύνταγµα του 1975/86/01/08, καθώς από το θεµελιώδη αυτό νόµο της 

πολιτείας εκπηγάζουν κάποιοι καίριοι κανόνες που διέπουν όλο το 

φάσµα της οικονοµικής λειτουργίας των συγκεκριµένων οργανισµών 

αυτοδιοίκησης.  Μια δηµοσιονοµική ανάγνωση του Συντάγµατος αρκεί  

για να συνάγουµε ότι  αυτό καθιερώνει τις κάτωθι θεµελιώδεις αρχές:   

α) Η οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. 

β) Η µέριµνα του κράτους για την χορήγηση αναγκαίων πόρων 

γ) Ο δηµοσιονοµικός έλεγχος των Ο.Τ.Α, για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων 

δ) Η µεταβίβαση κάθε νέας αρµοδιότητας από το κράτος προς τους 

Ο.Τ.Α. πρέπει να συνοδεύεται και από τη µεταφορά των αντιστοίχων 

πόρων 

ε) Η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να επιβάλλουν και να εισπράττουν 

απευθείας τα τοπικά έσοδα66.   

         Οι γενικές αυτές αρχές θα πρέπει  να γίνονται σεβαστές και να 

προωθούνται από κάθε κανόνα δικαίου που διέπει την οικονοµική 

διαχείριση των οργανισµών αυτών, αλλά και να αποτελούν αφετηρία 

για την ερµηνεία της νοµοθεσίας και για το σχεδιασµό της κρατικής 

πολιτικής.  

         Σχετικά µε τους κανόνες δικαίου που διέπουν τη 

∆ηµοσιολογιστική διαδικασία στους ΟΤΑ α’ βαθµού, θα µπορούσαµε 

συνοπτικά να παρατηρήσουµε τα εξής : σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 που οριοθετεί  το ∆ηµόσιο τοµέα και 

                                                 
66 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 13-14 



 31 

του άρθρου 51 του Ν. 1892/90, οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα 

ανήκουν στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα. Ωστόσο, αντί να εφαρµόζονται 

και σε αυτούς αυτούσιοι οι κανόνες του ∆ηµοσίου Λογιστικού, έτσι 

όπως ισχύουν για τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, έχει  ισχύ το 

Λογιστικό τον ΟΤΑ . Το Λογιστικό των ΟΤΑ α’ βαθµού διέπεται από 

το Β.∆.17-5/15-6-1959, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  σήµερα,  

καθώς και το νέο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06).   

         Παρ’ όλα αυτά, οι κανόνες του ∆ηµοσίου Λογιστικού 

λειτουργούν συµπληρωµατικά προς το Λογιστικό των ΟΤΑ. Πιο 

συγκεκριµένα, ο νέος ∆ΚΚ στο άρθρο 167 παρ. 1 ορίζει ότι  για την 

είσπραξη των εσόδων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων και τη λήψη των  

αναγκαστικών µέτρων εφαρµόζονται οι  διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., όπως 

κάθε φορά ισχύουν. Παράλληλα, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου 

προβλέπεται ότι για τα χρέη προς τους ΟΤΑ εφαρµόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις του Αναγκαστικού Νόµου 1819/1951 «Περί του τρόπου 

διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του ∆ηµοσίου». Στην 

πράξη, όπου υπάρχει κενό στις ρυθµίσεις του Β.∆.17-5/15-6-1959 και 

του ∆ΚΚ και µέχρι να εκδοθεί το προβλεπόµενο από το άρθρο 175 παρ. 

2 του νέου ∆ΚΚ Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα ρυθµίζει  αναλυτικά 

πλείστα ζητήµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης των ΟΤΑ, 

εφαρµόζεται ο Ν. 2362/95 (Κώδικας ∆ηµοσίου Λογιστικού),  όπως για 

παράδειγµα στο θέµα της παραγραφής των απαιτήσεων των ΟΤΑ και  

στις αποσβεστικές προθεσµίες. Το Λογιστικό των Ο.Τ.Α. ανήκει στο 

«∆ηµόσιο Λογιστικό» µε την ευρεία έννοια.  

         

 

2.- Το Β.∆. 17-5/15-6-1959 και ο νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας (Ν. 3463/06).  

 

         Η ∆ηµοσιολογιστική διαδικασία των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού , δηλαδή 

η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισµού τους,  

διέπεται  κατά κύριο λόγο από το Β.∆. 17-5/15-6-195967 καθώς και από 

                                                 
67 Καραναστάσης Μ.,  Το Λογ ιστ ικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων,  Αθήνα 1994 
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τον πρόσφατο Νόµο 3463/06( Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

που εκσυγχρόνισε όλο το σύστηµα οικονοµικής διοίκησης των ∆ήµων 

εξυπηρετώντας τις  ανάγκες της νοµιµότητας, της διαφάνειας και της 

δηµοσιότητας68.  Η βασικότερη αλλαγή που επέφερε ο νόµος αυτός, 

πέρα από την ενίσχυση του θεσµικού ρόλου των ∆ήµων µε νέες 

αρµοδιότητες, υπήρξε αναµφισβήτητα  η ρύθµιση µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και µε πολύ περισσότερες λεπτοµέρειες του προληπτικού 

ελέγχου  των δαπανών των ∆ήµων από το Ελεγκτικό Συνέδριο69.  Το 

γεγονός αυτό , σε συνδυασµό µε την εισαγωγή της διπλογραφικής 

λογιστικής µεθόδου του Π.∆. 315/99 και τις  κοινές υπουργικές 

αποφάσεις 7028/2004 και 64871/07 για το νέο τύπο προϋπολογισµού, 

εξορθολόγισε και εκσυγχρόνισε σε µεγάλο βαθµό τα οικονοµικά των 

Ο.Τ.Α α’ βαθµού. Παράλληλα, η υποχρέωση οικονοµικού 

προγραµµατισµού µε τα τετραετή επιχειρησιακά προγράµµατα που 

επιβάλλει ο νέος ∆ηµοτικός Κώδικας,  πλαισιώνει  το όλο φάσµα των 

παραπάνω αλλαγών70.  

         Ωστόσο, η έκδοση του προβλεποµένου από το άρθρο 175 παρ. 2 

του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προεδρικού διατάγµατος που θα 

αντικαταστήσει το Β.∆. 17-5/15-6-1959 και που θα ρυθµίζει ειδικότερα 

τα ζητήµατα της  οικονοµικής διαχείρισης και της δηµοσιολογιστικής 

διαδικασίας των Ο.Τ.Α., δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί .  Συνεπώς, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι µάλλον αναχρονιστικές διατάξεις  του Β.∆. 

του 1959, πράγµα που δηµιουργεί δυσχέρειες στη λειτουργία των 

υπηρεσιών, ενόψει των αλλαγών που επέφερε ο νέος ∆.Κ.Κ αλλά και 

των νέων αναγκών, απαιτήσεων και προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι 

σύγχρονοι ∆ήµοι.  

 

 

 

 

                                                 
68 Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3463/66 
69 Ο προληπτικό έλεγχος των δαπανών των ∆ήµων άνω των 5.000 κατοίκων κατέστη υποχρεωτικός µε 
το Νόµο 3202/03 από 1/7/04 και εφαρµόστηκε οριστικά µετά από δύο παρατάσεις από 1/7/05. 
70 Σ. Καραγιλάνης, Ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός των ΟΤΑ και ο νέος τύπος Προϋπολογισµού – 
Κ.Υ.Α. 7028/04, 2004, σελ. 25 
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3.- Αιρετά Όργανα ∆ήµων και Κοινοτήτων µε Οικονοµικές και 

∆ηµοσιονοµικές Αρµοδιότητες71 

         Τα αιρετά όργανα των ∆ήµων, έχουν τις ακόλουθες  

αρµοδιότητες, προς την οικονοµική διοίκηση: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις  

αρµοδιότητες του, εκτός από τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα 

του ∆ηµάρχου ή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  Σε οικονοµικά θέµατα 

αποφασίζει  κυρίως για:  

α) Τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό του ∆ήµου, των 

δηµοτικών ιδρυµάτων και των λοιπών νοµικών προσώπων. 

β) Την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων. 

γ) Την εκποίηση, εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων και την αγορά, 

µίσθωση ακινήτων. 

δ) Τη σύναψη δανείων. 

ε) Την ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών επιχειρήσεων και Ν.Π.∆.∆. 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είναι αποφασιστικό όργανο και έχει τις 

εξής αρµοδιότητες:  

α) Συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, προελέγχει τον 

απολογισµό, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως,  

β) Αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων που είναι  

εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. 

γ) Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τις διακηρύξεις , διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες.  

                                                 
71 Γαβρίλης Κουγιανός, Το Οικονοµικό, ∆ιοικητικό και Νοµικό Πλαίσιο των ΟΤΑ, στο δικτυακό τόπο 
www.ita.ogr.gr 
 



 34 

δ) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, καταρτίζει τους όρους και 

εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο.  

ε) Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων µέσων, την 

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, την αποδοχή 

κληρονοµιών και δωρεών.  

 

Ο ∆ήµαρχος  

α) Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της 

δηµαρχιακής επιτροπής και υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο 

∆ήµος. Εκπροσωπεί το ∆ήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια 

αρχή. 

β) Ορίζει  τους Αντιδηµάρχους, τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες του 

και είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

γ) Συνυπογράφει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, 

οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

δ) Ασκεί τις αρµοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις του 

Κώδικα ή άλλοι νόµοι.  

 

3.1.-  Οι ∆ιατάκτες και οι ∆ηµόσιοι Υπόλογοι στους ΟΤΑ α’ βαθµού 

         ∆ιατάκτες για τους ΟΤΑ α’ βαθµού είναι ο ∆ήµαρχος/  

Πρόεδρος της Κοινότητας και τα συλλογικά όργανα που είναι  

επιφορτισµένα να διαθέτουν (ψηφίζουν) και να αναθέτουν την 

εκτέλεση των δαπανών. Οµοίως για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ 

διατάκτης είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η Εκτελεστική Επιτροπή ανάλογα µε τις  

αρµοδιότητες αυτών. Με την έννοια του διατάκτη είναι άµεσα 

συνδεδεµένη και η έννοια του υπολόγου. Σύµφωνα µε τις  διατάξεις της 
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παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 2362/95, την ιδιότητα του δηµοσίου 

υπολόγου έχει όποιος διαχειρίζεται,  έστω και χωρίς νόµιµη 

εξουσιοδότηση χρήµατα, αξίες ή υλικά που ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή 

ΝΠ∆∆.  Αντίστοιχη διάταξη για την έννοια του δηµοσίου υπολόγου 

στους ΟΤΑ δεν υπάρχει. Σύµφωνα µε τα άρθρα 32,35 και  76-77 του 

Β∆ του 17-5/15-6-1959, για του ∆ήµους που έχουν δική τους ταµειακή 

υπηρεσία θεωρούνται υπόλογοι:  

Α) Ο δηµοτικός ταµίας, Β) Ο ταµειακός διαχειριστής,  Γ) Ο 

δηµοτικός εισπράκτορας, ∆) Οι λοιποί υπάλληλοι που έχουν διοριστεί  

και διενεργούν έστω και πρόσκαιρα εισπράξεις , Ε) Ο διαχειριστής της 

πάγιας προκαταβολής και ΣΤ) Ο διαχειριστής των χρηµατικών 

ενταλµάτων προπληρωµής. 

         Τη ιδιότητα του υπολόγου αποκτά και ο ∆ήµαρχος στην 

περίπτωση της «διπλής εντολής» του άρθρου 175 παρ. 3 του ∆ΚΚ προς 

τον ταµία για τη διενέργεια δαπάνης που ο τελευταίος θεωρεί µη 

σύννοµη. 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 2 του Κ.∆.Λ., οι  υπόλογοι των 

ΟΤΑ υπάγονται στην έννοια των δηµοσίων υπολόγων και έχουν όλες 

τις ευθύνες και υποχρεώσεις αυτών.  

         Η έννοια των δηµοσίων υπολόγων αποτυπώνεται γενικά και 

στο άρθρο 25 του Π.∆. 774/80 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς να 

γίνεται κάποια ιδιαίτερη  αναφορά στους ΟΤΑ. Ωστόσο σύµφωνα µε το 

Ν. 3584/07, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ δεν θεωρούνται υπόλογοι µε την 

έννοια του  άρθρου 25 του Π.∆. 774/80, και σε βάρος του επιτρέπεται 

καταλογισµός µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια.  

         Οι υπόλογοι ευθύνονται για κάθε έλλειµµα που µπορεί να 

προκύψει στη διαχείριση του ΟΤΑ καθώς και για κάθε «έλλειµµα» που 

προήλθε από την πληρωµή µη σύννοµης δαπάνης ή τη µη είσπραξη των 

εσόδων του ΟΤΑ. 
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         Σύµφωνα µε την Νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά 

τον κατασταλτικό έλεγχο υπόλογοι θεωρούνται ο ∆ήµαρχος, ο 

∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο ∆ηµοτικός Ταµίας και οι 

∆ηµοτικοί σύµβουλοι που προήλθαν στον έλεγχο και ενέκριναν τον 

ταµειακό απολογισµό. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που δεν τον ψήφισαν, 

δεν καταλογίζονται.  
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4.- Ο Προϋπολογισµός των ΟΤΑ Α’ βαθµού 

 

 4.1.-  Η νοµική φύση και οι ιδιότητες του Προϋπολογισµού 

 

         O Προϋπολογισµός αποτελεί για τους Ο.Τ.Α α’ βαθµού το 

εργαλείο µε το οποίο καθορίζεται το ετήσιο δηµοσιονοµικό πρόγραµµα 

δράσης. Από τις διατάξεις των άρθρων 155-162 του νέου ∆ηµοτικού 

και Κοινοτικού Κώδικα, αλλά και από τις διατάξεις  του Β.∆.17-5/15-6-

1959 συνάγεται ότι για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού ο Προϋπολογισµός έχει  

την έννοια της διοικητικής απόφασης ,  µε την οποία προσδιορίζονται 

τα έσοδα και τα έξοδα για ένα οικονοµικό έτος, που κατατάσσονται σε 

ειδικούς λογαριασµούς κατά κεφάλαια και άρθρα (κωδικούς 

αριθµούς)72.  

         Οι κυριότερες ιδιότητες του Προϋπολογισµού είναι οι εξής:  

Α) Πράξη περιοδική  που επαναλαµβάνεται κατά ορισµένα τακτά 

χρονικά διαστήµατα. 

Β) Πράξη πρόβλεψης ,  αφού προβλέπει για το µέλλον και 

συγκεκριµένα για ένα οικονοµικό έτος,  τα έσοδα και τα όρια των 

εξόδων. 

Γ) Πράξη προκαταβολικής  εξουσιοδότησης για την είσπραξη των 

προβλεποµένων εσόδων και την πραγµατοποίηση των εξόδων. 

          

         Η φύση του Προϋπολογισµού έχει τρεις διαστάσεις και 

συγκεκριµένα: 

Α) ∆ηµοσιολογιστική,  αφού µε τον Προϋπολογισµό χαράσσεται η 

µελλοντική οικονοµική πορεία του ΟΤΑ για ένα χρονικό διάστηµα, µε  

τον προσδιορισµό των αναµενοµένων εσόδων και τον καθορισµό των 

ορίων των εξόδων και διαµορφώνεται το πλαίσιο για την επίτευξη των 

σκοπών του, διαµορφώνοντας το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα. 

Β) Οικονοµικοπολιτική ,  αφού η λειτουργία του Προϋπολογισµού για 

την κάλυψη των αναγκών του ΟΤΑ συνίσταται στην επίτευξη των 

σκοπών µε έναν οικονοµικά και πολιτικά υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος 

                                                 
72 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 27 
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πρέπει να εναρµονίζεται µεταξύ των αναγκών και της κάλυψης αυτών 

µε ορθολογιστικό τρόπο. 

Γ) ∆ηµοσιονοµική  µε την έννοια ότι ο Προϋπολογισµός δεν αποτελεί  

απλή λογιστική κατάσταση των προβλέψεων εσόδων και εξόδων, αλλά 

βαρυσήµαντη πράξη, που συνίσταται στον προγραµµατισµό και τον 

συντονισµό των δραστηριοτήτων του ΟΤΑ, τη διαµόρφωση της 

επενδυτικής πολιτικής και τον έλεγχο της λογιστικής ορθότητας, της 

νοµιµότητας και της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας73.  

        Συνεπώς η λειτουργία του Προϋπολογισµού για τα έσοδα είναι 

προσδιοριστική αλλά και εξουσιοδοτική για την είσπραξή τους, ενώ για 

τα έξοδα είναι επιπλέον και νοµιµοποιητική74.  Αυτό σηµαίνει ότι καµία 

δαπάνη δεν µπορεί να εκτελεστεί  εάν δεν προβλέπεται ρητά σε αυτόν 

και έτσι ο Προϋπολογισµός αποκτά και νοµική αξία .  

 

4.2.-  Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον Προϋπολογισµό 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3146/03  (όπως 

κωδικοποιήθηκαν µε την παράγραφο 2  του άρθρου 155 παρ. 2 του νέου 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα),  ο τύπος του Προϋπολογισµού των 

∆ήµων και των Κοινοτήτων καθορίζεται µε Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών.  Σε εκτέλεση του ανωτέρω άρθρου 

εκδόθηκε η ΚΥΑ 7028/04 µε την οποία καθορίστηκε ο νέος τύπος 

Προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού , µε έναρξη ισχύος από την 

κατάρτιση του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2005 και 

έπειτα. Με την απόφαση αυτή καταργήθηκαν τα Β.∆. 821/70 και  

216/71, τα οποία καθόριζαν τον τύπο του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. 

µετά από τριάντα τέσσερα χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εφαρµογής 

τους.  

 

                                                 
73 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 60 
 
74 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 160 
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4.3.-  Τα αναφυόµενα προβλήµατα προ της ΚΥΑ 7028/04 

            

         Τα προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί  υπό το καθεστώς των 

δύο αυτών Β.∆. ήταν πολλά και ποικίλα. Πιο συγκεκριµένα, δεν 

αποτελούσε εργαλείο διοίκησης, προγραµµατισµού και 

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ΟΤΑ και δυσχέραινε  

σηµαντικά τις προγραµµατικές και ελεγκτικές αρµοδιότητες της κεντρι-

κής και περιφερειακής διοίκησης. ∆ηµιουργούσε επίσης πρόσθετες 

δυσκολίες στην αξιοποίηση των προγραµµάτων και χρηµατοδοτήσεων 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

         Η κατάρτιση του προϋπολογισµού δεν είχε το χαρακτήρα της 

ανάληψης δεσµευτικών οικονοµικών υποχρεώσεων για τις  δηµοτικές 

αρχές, που από το βαθµό επίτευξης τους θα κρινόταν η αποτελε-

σµατικότητα των αιρετών οργάνων και του υπηρεσιακού µηχανισµού. Η 

παρακολούθηση του, τις περισσότερες φορές, γινόταν για να 

διαπιστώνεται η υπέρβαση ή όχι κάποιων κονδυλίων και να 

δηµιουργείται  η εντύπωση ότι  ασκείται  κάποιας µορφής έλεγχος.  

         Η σύνταξη του δεν προσδιοριζόταν µε βάση τις δυνατότητες 

πραγµατοποίησης εσόδων και στη συνέχεια µέσω αυτών, τη 

χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων. Πολύ συχνά τα έσοδα και οι  

δαπάνες υπερεκτιµούνταν, ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

τροποποιήσεις75.  

 

4.4.-  H KYA 7028/2004 

          

         H KYA 7028/2004 εκδόθηκε προκειµένου να λυθούν τα ζητήµατα 

που είχαν προκύψει από την θέση σε ισχύ των προαναφεροµένων Β.∆. 

το 1970 και 1971 αντίστοιχα,  αλλά κυρίως για να αντιµετωπιστούν οι  

πολλές και ραγδαίες αλλαγές που είχαν συντελεστεί µε την επιβολή του 

νέου διπλογραφικού λογιστικού σχεδίου µε πιο επείγουσα την ανάγκη 

για την προσαρµογή των κωδικών του προϋπολογισµού στο νέο 

                                                 
75 Γαβρίλης Κουγιανός, Το Οικονοµικό, ∆ιοικητικό και Νοµικό Πλαίσιο των ΟΤΑ, στο δικτυακό τόπο 
www.ita.ogr.gr 
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κλαδικό λογιστικό σχέδιο.  Ο νέος τύπος προϋπολογισµού υπήρξε µια 

µόνο από τις  πολλές εκφάνσεις  των αλλαγών. Ο νέος ∆ηµοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας µετέφερε  σε ενιαίο κείµενο (κωδικοποίησε) 

πολλές από τις νέες αρµοδιότητες και λειτουργίες που αποτελούσαν ως 

τότε πεδίο δράσης του κράτους και οι  οποίες, µε συνεχείς  νοµοθετικές 

ρυθµίσεις , είχαν µεταφερθεί στους ∆ήµους και τις Κοινότητες. Αυτές 

συνοδεύτηκαν από νέες πηγές εσόδων που έπρεπε να ενταχθούν στον 

προϋπολογισµό. Παράλληλα η αυτοδιοίκηση α’ βαθµού χρειάστηκε να 

διαχειριστεί τεράστια χρηµατικά ποσά προερχόµενα από τα κοινοτικά 

πλαίσια στήριξης76,  τα οποία θα έπρεπε να προσαρµοστούν στη 

διαδικασία οικονοµικής διαχείρισης αυτών. Εποµένως, η νέα µορφή του 

Προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού (ΚΥΑ 7028/04) ενσωµατώνει 

τις εκτεταµένες θεσµικές αλλαγές που σηµειώθηκαν µέχρι τότε στα 

έσοδα και τις δαπάνες αυτών και παράλληλα προσαρµόζει το 

περιεχόµενο και την ταξινόµηση των προβλέψεων στις απαιτήσεις  του 

νέου διπλογραφικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. 

         Παρ’ όλα αυτά, ο νέος τύπος του Προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. 

εµφανίζει πολλές ελλείψεις σε βασικούς κωδικούς νεωτέρων θεσµικών 

µεταβολών που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάρτισης του σχεδίου αυτού, 

αλλά και παλαιοτέρων που δεν λήφθηκαν υπόψη. Επειδή όµως κάθε 

τροποποίηση αυτού θα γίνεται πλέον µε Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(άρθρο 155 παρ. 2 του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και όχι 

µε προεδρικό ∆ιάταγµα, όπως όριζαν οι προγενέστεροι δηµοτικοί 

κώδικες, το περιεχόµενο του προϋπολογισµού θα µπορεί χωρίς 

χρονοτριβή και καθυστερήσεις να τροποποιείται και να παραµένει  

συνεχώς επίκαιρο και εναρµονισµένο µε την εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία και τις µεταβολές της.  Μετά από την ολιγοετή εφαρµογή 

του στην πράξη κρίθηκε επιβεβληµένη η άµεση τροποποίηση αυτού ,  

για τη συµπλήρωση των ελλείψεων του αρχικού σχεδίου, αλλά και για 

να συµπεριλάβει τις νέες θεσµικές αλλαγές που είχαν προκύψει77.   

                                                 
76 ∆ήµητρα Κουσούρη, Οι αλλαγές που εισάγει ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, Ιούλιος 2007, 
στο δικτυακό τόπο www.kedke.gr 
77 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 61 
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4.5.-  Η ΚΥΑ 64871/07 

  

         Σε εφαρµογή λοιπόν του άρθρου 155 παρ. 2 του νέου ∆.Κ.Κ. για 

να αντιµετωπιστούν τα προαναφερόµενα ζητήµατα εκδόθηκε η 

πρόσφατη ΚΥΑ 64871/07, µε την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 7028/04 

περί του νέου τύπου προϋπολογισµού, συµπληρώνοντας ή 

διορθώνοντας κωδικούς αριθµούς (σε πολύ όµως µικρή έκταση και όχι  

την αναµενόµενη) και παρέχοντας παράλληλα οδηγίες για τη 

συµπλήρωση των επί  µέρους κωδικών (που πριν παρέχονταν µε 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α). Έτσι,  και  µετά την πρώτη τροποποίηση του 

νέου τύπου του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. οι ελλείψεις σε βασικούς 

κωδικούς εξακολουθούν να παραµένουν78.  

       Βέβαια, ως λύση στο πρόβληµα υφίσταται και η δυνατότητα 

συµπλήρωσης των ελλείψεων µε την περαιτέρω ανάπτυξη συναφών 

τεταρτοβάθµιων κωδικών, ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτόν όλες οι 

νέες προβλέψεις και ανάγκες. Με τον τρόπο όµως αυτό εξακολουθεί να 

καταστρατηγείται ,  όπως συνέβαινε και πριν την έκδοση της ΚΥΑ 

7028/04, η ενιαία µορφή προϋπολογισµού για όλους τους Ο.Τ.Α. ,  αφού 

η ανάπτυξη περαιτέρω συναφών κωδικών είναι εντελώς υποκειµενική ,  

κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του οργάνου κάθε ∆ήµου 

που καταρτίζει  κάθε φορά τον προϋπολογισµό79.  

 

4.6.- Η ΚΥΑ 67146/08 

 

         Πρόσφατα, στις 31/10/2008 εκδόθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 

2246/08) η ΚΥΑ 67146, η οποία παρέχει  οδηγίες για την κατάρτιση του 

προϋπολογισµού των ∆ήµων και των Κοινοτήτων για το οικονοµικό 

έτος 2009. Η συγκεκριµένη ΚΥΑ δεν τροποποιεί  κανένα κωδικό, ούτε 

συµπληρώνει τις ελλείψεις των προηγούµενων ΚΥΑ ήτοι της ΚΥΑ 
                                                 
78 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
161 
79 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 61 
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7028/04 και ΚΥΑ 64781/07, ουσιαστικά δηλαδή επαναλαµβάνει τα 

οριζόµενα στις ΚΥΑ των προηγουµένων ετών. Ωστόσο, αναλύει και 

εξειδικεύει περαιτέρω τον Κ/Α 70 «ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», ορίζοντας 

ότι µπορεί να αναπτύσσεται περαιτέρω µε την προσθήκη παραπλέυρως 

αυτού ενός αριθµού (ξεκινώντας από το 01 ) και τον τίτλο της 

Υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται από αυτόν.  

 

4.7.-  Το πεδίο εφαρµογής του Προϋπολογισµού των ΟΤΑ α’ βαθµού 

 

         Οι ΚΥΑ 7028/04 και 64781/07 περί του νέου τύπου του 

Προϋπολογισµού εφαρµόζονται υποχρεωτικά: 

1)  Στους ∆ήµους 

2)  Στις Κοινότητες 

3)  Στα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα (των άρθρων 226-238 

∆ΚΚ) 

4)  Στα δηµοτικά και κοινοτικά Ν.Π.∆.∆.(των άρθρων 239-242 

∆.Κ.Κ.) 

5)  Στους Συνδέσµους των ΟΤΑ (των άρθρων 245-251 ∆ΚΚ) 

6)  Στις Συµπολιτείες των ∆ήµων και Κοινοτήτων (του άρθρου 12 Ν. 

2946/010. 

         Προαιρετικά µπορεί να εφαρµοστεί από τα ΝΠΙ∆ που 

εφαρµόζουν το ∆ηµόσιο Λογιστικό, όπως είναι  για παράδειγµα η 

ΚΕ∆ΚΕ, οι ΤΕ∆Κ, τα κοινωφελή ιδρύµατα κλπ.,  ενώ σε καµία 

περίπτωση στις  ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις και τις ∆ΕΥΑ.  

 

4.8.-  Οι βασικές Αρχές του Προϋπολογισµού 

 

         Oι βασικές αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό των Ο.Τ.Α α’ 

βαθµού είναι οι ακόλουθες80:  

 

 

 

                                                 
80 Για όλες τις παρακάτω γενικές αρχές  βλ. Κοσµάς Νικολόπουλος, Προϋπολογισµός-Απολογισµός, 
Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2008, σελ. 5-6 
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Α) Η αρχή του ενιαυσίου 

Η αρχή αυτή καθορίζει  τη διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισµού, ο 

οποίος συντάσσεται για ένα οικονοµικό έτος το οποίο συµπίπτει µε το 

ηµερολογιακό έτος.  

 

Β) Η αρχή της καθολικότητας 

Στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα. 

 

Γ) Η αρχή της ενότητας 

Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε ενιαίο προϋπολογισµό. 

 

∆) Η αρχή της ειδικότητας 

Κάθε πίστωση υπάρχει  µόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται 

και δε µπορεί να διατεθεί για άλλο σκοπό. 

 

Ε) Η αρχή της ακρίβειας 

Οι προβλέψεις  θα πρέπει να είναι  στα όρια του εφικτού να 

πραγµατοποιηθούν , µε την ακριβή εκτίµηση των οικονοµικών 

δεδοµένων. 

 

ΣΤ) Η αρχή της προβλεψιµότητας 

Ο προϋπολογισµός πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί πριν από την 

έναρξη του οικονοµικού έτους.  

 

Ζ) Η αρχή της σαφήνειας και της αλήθειας 

Ο προϋπολογισµός θα πρέπει να είναι σαφής, να διαµορφώνεται µε 

ορθολογιστικά κριτήρια και να είναι αληθινός. Τα ποσά πρέπει να είναι  

σωστά, να µη δηµιουργούν σύγχυση και ασάφειες και να διευκολύνουν 

τον έλεγχο από το δηµοτικό συµβούλιο, τους πολίτες και την 

περιφερειακή διοίκηση. Οι εκτιµήσεις  και οι προβλέψεις  πρέπει να 

επαληθεύονται,  όσο το δυνατόν περισσότερο, στο τέλος του έτους81.  

 

                                                 
81 Γαβρίλης Κουγιανός, Το Οικονοµικό, ∆ιοικητικό και Νοµικό Πλαίσιο των ΟΤΑ, στο δικτυακό τόπο 
www.ita.ogr.gr 
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H) Η αρχή της ισοσκέλισης 

Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα 

και τα έξοδα. 

 

Θ) Η αρχή της δηµοσιότητας 

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού δηµοσιεύεται στον τοπικό 

τύπο. 

 

Ι) Η αρχή της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας ,  

δηλαδή η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών σε 

σχέση µε τα µέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιµα82.  

 

         Από τις γενικές αρχές που απαριθµήθηκαν και αναπτύχθηκαν 

ανωτέρω, καθίσταται εµφανές ότι συµπίπτουν  µε τις γενικές αρχές που 

διέπουν τον κρατικό Προϋπολογισµό και τούτο διότι ο Προϋπολογισµός 

των ∆ήµων και των Κοινοτήτων αποτελεί µια µικρογραφία αυτού. 

Βέβαια, ο Προϋπολογισµός των ΟΤΑ είναι πολύ πιο περιορισµένος σε 

έκταση και πολύ απλούστερος. Όµως, ο ρόλος του ταυτίζεται σε 

µεγάλο βαθµό µε τον ρόλο του κρατικού Προϋπολογισµού. Καλείται να 

απεικονίσει τις οικονοµικές δυνατότητες και ανάγκες µιας γεωγραφικής 

και πληθυσµιακής ενότητας και για να µπορέσει να ανταποκριθεί στον 

ρόλο του ως εργαλείο προγραµµατισµού και ανάπτυξης, είναι  

απαραίτητο να διέπεται από τις ίδιες  θεµελιώδεις αρχές που ισχύουν 

και για τον προϋπολογισµό του κράτους.  

 

5.-  Η Kατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισµού ∆ήµων και 

Κοινοτήτων 

 

        H διαδικασία της κατάρτισης και της ψήφισης του 

Προϋπολογισµού διέπεται από τις  διατάξεις του άρθρου 159 του ∆ΚΚ.  

Σύµφωνα µε αυτές, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, συντάσσει το σχέδιο του 

Προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων και το υποβάλλει  

                                                 
82 Μανώλη Σαββή, Προτάσεις βελτίωσης του Οικονοµικού-∆ιαχειριστικού συστήµατος των ΟΤΑ, 
περιοδικό ∆ήµος, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 2001 
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αιτιολογώντας κάθε εγγραφή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το αργότερο 

µέχρι το τέλος του µηνός Οκτωβρίου του προηγουµένου έτους που 

αφορά ο Προϋπολογισµός. Η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε 

την οποία αιτιολογείται κάθε εγγραφή επέχει  τη θέση εισηγητικής 

έκθεσης του Προϋπολογισµού. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µέχρι το τέλος 

του µηνός Νοεµβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισµό σε ειδική πλέον 

συνεδρίαση και τον υποβάλλει  ισοσκελισµένο για έγκριση στο Γενικό  

Γραµµατέα της Περιφέρειας. (άρθρο 159 παρ. 1 του ∆ΚΚ). Στη 

συνεδρίαση του Προϋπολογισµού δε µπορεί να συζητηθεί κανένα άλλο 

ζήτηµα είτε εκτός ηµερήσιας διάταξης, είτε µε δεύτερη πρόσκληση την 

ίδια µέρα επί ποινή ακυρότητας. Η απόφαση του υπουργού ΕΣ∆∆Α που 

θα καθορίζει τους οικονοµικούς και άλλους δείκτες που θα 

λαµβάνονται υπόψη από το ∆.Σ. κατά τη συζήτηση του 

Προϋπολογισµού και που προβλέπεται από το άρθρο 165 παρ. 2 του 

∆ΚΚ δεν έχει  µέχρι σήµερα εκδοθεί  

         Αν το σχέδιο του Προϋπολογισµού δεν καταρτισθεί και 

υποβληθεί  µέχρι το τέλος του Οκτωβρίου ή ο πρόεδρος του ∆.Σ. δεν 

συγκαλέσει το ∆.Σ. µέχρι τέλος Νοεµβρίου, αυτό συνέρχεται 

αυτοδίκαια το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου και προχωρεί στη 

σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισµού (άρθρο 159 παρ. 2).  

Εξαίρεση αποτελεί η ψήφιση του Προϋπολογισµού που ακολουθεί τις  

δηµοτικές εκλογές,  η προθεσµία ψήφισης του οποίου µπορεί να 

παραταθεί µέχρι τις  28 Φεβρουαρίου, προκειµένου να δοθεί  στη νέα 

δηµοτική αρχή η δυνατότητα να ψηφίσει προϋπολογισµό που να 

ανταποκρίνεται στο πρόγραµµα δράσης της.  

         Πριν από την κατάρτιση αυτού θα πρέπει να έχει προηγηθεί  

οπωσδήποτε : α)  κάθε πιθανή επιβολή ή αναπροσαρµογή των τελών και 

δικαιωµάτων, ώστε να συµπεριληφθούν στα έσοδα αυτού και β)  το 

Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου ώστε να ενταχθούν στον 

Προϋπολογισµό οι πιστώσεις για τα προβλεπόµενα έργα (άρθρο 208 

∆.Κ.Κ.).  

         Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα θα πρέπει να 

καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντιστοίχων υπηρεσιών, αλλά 

να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών. 
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         Κατά προτεραιότητα εγγράφονται στον Προϋπολογισµό οι  

υποχρεωτικές δαπάνες, όπως περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 158 

παρ. 1 του ∆ΚΚ. Οι υποχρεωτικές εισφορές που αναγράφονται στον 

προϋπολογισµό υπολογίζονται µε βάση τα τακτικά έσοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν το προτελευταίο έτος που αφορά ο 

προϋπολογισµός (άρθρο 158 παρ. 2 του ∆ΚΚ). 

         Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισµού, θα πρέπει να 

λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να µην αναγράφονται σε αυτόν 

κατατµηµένες πιστώσεις για έργα, εργασίες και προµήθειες µε σκοπό 

την αποφυγή διαγωνισµών, µε εξαίρεση τα έργα ανά δηµοτικό 

διαµέρισµα..  

         Οι προθεσµίες για την κατάρτιση και ψήφιση του 

Προϋπολογισµού του άρθρου 159 ∆.Κ.Κ. είναι ενδεικτικές, δηλαδή η 

µη τήρησή τους δεν επιφέρει ακυρότητα του Προϋπολογισµού, διότι  

αυτός είναι υποχρεωτικός. Ωστόσο, αν αυτός συνταχθεί  

καθυστερηµένα, τα αρµόδια όργανα διώκονται πειθαρχικά για 

παράβαση καθήκοντος.  

         Η υπ’ αριθ.  67146/08 ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και 

Οικονοµίας και Οικονοµικών του άρθρου 175 παρ. 4 που παρέχει  

οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού του 2009 εκδόθηκε µε 

το ΦΕΚ β’ 2246/31-10-2008.  

         Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, η διαδικασία κατάρτισης και  

ψήφισης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ διαφέρει σηµαντικά ως προς τα 

όργανα  και τις προθεσµίες από την αντίστοιχη που ακολουθείται  για 

τον κρατικό προϋπολογισµό (άρθρα 6-10 του Κ.∆.Λ.), αν και 

ακολουθείται η ίδια δηµοσιολογιστική και δηµοσιονοµική διαδικασία.   

Ο  κρατικός προϋπολογισµός εισάγεται για ψήφιση στη Βουλή 1 µήνα 

πριν αρχίσει   το νέο οικονοµικό έτος, ενώ ο Προϋπολογισµός των ΟΤΑ  

υποβάλλεται  το αργότερο µέχρι το τέλος του µηνός Οκτωβρίου του 

προηγουµένου έτους που αφορά ο Προϋπολογισµός στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και ψηφίζεται µέχρι το τέλος του µηνός Νοεµβρίου. Το 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα που παρέχεται για την ψήφιση του 

κρατικού Προϋπολογισµού δικαιολογείται από την δυσκολία και τις 

πολιτικές σταθµίσεις που συνεπάγεται η κατάρτισή του. Άλλωστε οι  
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Προϋπολογισµοί των ΟΤΑ θα πρέπει  να έχουν ψηφιστεί νωρίτερα, καθ’  

ότι ακολουθεί στη συνέχεια η πρόσθετη διαδικασία του ο ελέγχου 

νοµιµότητας από την Περιφέρεια.  

 

 

5.1.- Η Kατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισµού των δηµοτικών 

και κοινοτικών Ν.Π.∆.∆. 

 

        Ενόψει της σηµασίας των δηµοτικών και κοινοτικών Ν.Π.∆.∆. και 

της συµπληρωµατικότητας αυτών ως προς τη λειτουργία των ∆ήµων και 

των Κοινοτήτων, κρίνεται σκόπιµο να γίνει  ιδιαίτερη αναφορά στη 

διαδικασία κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισµού τους. Τα όσα 

ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά µε τον Προϋπολογισµό των ∆ήµων και 

των Κοινοτήτων ισχύουν και τα Ν.Π.∆.∆. αυτών µε τις ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις:  

         Το ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Συµβούλιο οφείλει µέχρι το τέλος του 

µηνός Νοεµβρίου να ψηφίσει  τον Προϋπολογισµό του 

∆ήµου/Κοινότητας. Μετά την ψήφιση αυτού και το αργότερο εντός 20 

ηµερών από την ψήφιση αυτού και που η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να 

υπερβαίνει την 31η  ∆εκεµβρίου, το ∆ηµοτικό/Κοινοτικό Συµβούλιο 

γνωµοδοτεί για τους προϋπολογισµούς των δηµοτικών ή κοινοτικών 

Ν.Π.∆.∆. που έχει καταρτιστεί από τα οικεία διοικητικά συµβούλια 

αυτών (∆ΚΚ άρθρο 240 παρ. 2 σε συνδυασµό µε 159 παρ. 1 εδαφ. 2). Η 

γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού/Κοινοτικού Συµβουλίου επέχει θέση 

έγκρισης αυτού (άρθρα 240 παρ. 2 και 234 παρ. 3 του ∆ΚΚ)83.  

         Η διαφορά µεταξύ κρατικών και δηµοτικών/κοινοτικών ΝΠ∆∆ ως 

προς την κατάρτιση του προϋπολογισµού είναι η ακόλουθη: ενώ ο 

προϋπολογισµός των κρατικών ΝΠ∆∆ εντάσσεται στον ενιαίο 

προϋπολογισµό του Υπουργείου στο οποίο ανήκει το καθένα, τα ΝΠ∆∆ 

των ΟΤΑ καταρτίζουν, ψηφίζουν και διέπονται από δικό τους 

προϋπολογισµό, ξεχωριστό από τον προϋπολογισµό του 

∆ήµου/Κοινότητας όπου ανήκουν. Η πρόβλεψη αυτή οφείλεται στο 

                                                 
83 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 64 
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γεγονός ότι ο αριθµός των ΝΠ∆∆ ανά ΟΤΑ είναι µεγάλος. Στην Αττική 

σε κάθε ΟΤΑ α’ βαθµού αντιστοιχούν περίπου 6 ΝΠ∆∆ κατά µέσο όρο. 

Επιπλέον, η κατάρτιση ενιαίου προϋπολογισµού θα επέφερε δυσκολίες 

και σύγχυση, ενώ δεν θα ήταν δυνατή η αποτύπωση και 

παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης κάθε νοµικού προσώπου.    

 

5.2.- Η ∆ηµοσίευση του Προϋπολογισµού 

 

         Προκειµένου να επιτευχθεί η δηµοσιότητα του Προϋπολογισµού, 

το άρθρο 159 παρ. 5 του ∆.Κ.Κ. ορίζει  ότι µια συνοπτική κατάσταση 

του Προϋπολογισµού δηµοσιεύεται σε µια τουλάχιστον ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή εάν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα 

που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3548/07, ως 

νοµαρχιακές εφηµερίδες νοούνται οι  ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες που έχουν την έδρα τους σε νοµό εκτός των Νοµών Αττικής 

και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας. α) Ως 

ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα νοείται η εφηµερίδα που εκδίδεται όχι 

λιγότερο από πέντε συνεχόµενες ηµέρες την εβδοµάδα. β) Ως 

εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα νοείται η εφηµερίδα που εκδίδεται 

µία φορά την εβδοµάδα, σε τακτή ηµέρα και χωρίς διακοπή.      

         Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ως ηµερήσιες 

και εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες νοούνται οι εφηµερίδες που έχουν 

την έδρα τους σε δήµο ή κοινότητα εντός των Νοµών Αττικής ή 

Θεσσαλονίκης και δεν είναι  πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η έννοια των 

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων καθορίζεται 

αντίστοιχα σύµφωνα µε τις  προϋποθέσεις της προηγουµένης 

παραγράφου.  

         Η συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισµού αποστέλλεται για 

δηµοσίευση µετά την περαίωση του ελέγχου και την έγκρισή του από 

την οικεία Περιφέρεια. Η παράλειψη δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το 

κύρος της απόφασης µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός (άρθρο 

159 παρ. 5 εδ.  2). Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι  

στην έδρα  αρκετών ΟΤΑ α΄ βαθµού δεν υπάρχουν τοπικές ή 
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νοµαρχιακές εφηµερίδες που να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 

1 του Ν. 3548/07. 

         Τα προς δηµοσίευση µαζί µε τον Προϋπολογισµό στοιχεία θα 

καθοριστούν µεταξύ άλλων µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 175 παρ. 

2 του ∆.Κ.Κ.  προεδρικό διάταγµα, το οποίο, όµως, όπως ήδη 

αναφέρθηκε,  δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί.  Μέχρι την έκδοση αυτού, 

ισχύει η συνοπτική οικονοµική κατάσταση που περιέχεται στην ΚΥΑ 

7028/04, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 64871/0784.  

         Η διαφορά σε σχέση µε την δηµοσίευση του κρατικού 

προϋπολογισµού είναι καίριας σηµασίας. Ο κρατικός προϋπολογισµός,  

λόγω της σπουδαιότητάς του είναι νόµος (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 

2362/95) και δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ., ενώ ο προϋπολογισµός των ΟΤΑ 

α’ βαθµού έχει πιο ευέλικτη φύση : είναι διοικητική απόφαση και 

δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο, αφού εµφανώς αφορά σε πιο 

περιορισµένο αριθµό ενδιαφεροµένων. 

 

 

5.3.- Ο έλεγχος του Προϋπολογισµού των ∆ήµων και των 

Κοινοτήτων 

 

         Με βάση τις διατάξεις  του ∆.Κ.Κ. ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου/ 

Κοινότητας, ως απόφαση κανονιστικού περιεχοµένου, υποβάλλεται 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών από την ψήφισή του από 

το ∆.Σ. (άρθρο 149 παρ. 1) στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Περιφέρειας ισοσκελισµένος (άρθρο 159),  προκειµένου να ελεγχθεί  

συνοδευόµενος από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή τις  

αποφάσεις  του ∆.Σ. που αφορούν την επιβολή 

φόρων/τελών/δικαιωµάτων/εισφορών, που είναι  γραµµένα σε αυτόν 

(άρθρο 162 παρ. 1 ∆.Κ.Κ.).  

         Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στην Περιφέρεια ότι:  

                                                 
84 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 71-73 
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1)  ∆εν έχουν εγγραφεί υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που 

προβλέπονται υποχρεωτικά από το νόµο ή 

2)  Έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από το 

νόµο ή 

3)  Το ύψος των εσόδων υπερβαίνει χωρίς καµία δικαιολογία τις 

αποδόσεις του προηγουµένου έτους,  

τότε ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας καλεί το ∆.Σ. να 

αναµορφώσει τον Προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών, 

προκειµένου να εγκριθεί (άρθρο 162 παρ. 2 ∆.Κ.Κ.), διαφορετικά τα 

αρµόδια υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος (άρθρο 162 παρ. 

3 ∆.Κ.Κ.).  

         Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, µετά την 

πάροδο της ταχθείσης προθεσµίας  και καθώς το άρθρο 162 δεν ορίζει 

τι θα συµβεί, η ορθότερη άποψη συνίσταται στην αναλογική εφαρµογή 

του άρθρου 149 παρ. 1 ∆.Κ.Κ. για ακύρωση των παρανόµων 

αποφάσεων των οργάνων των ΟΤΑ από το Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφερείας. Συνεπώς η κανονιστική απόφαση του Προϋπολογισµού θα 

ακυρωθεί και θα πρέπει  αυτός να καταρτιστεί  εκ νέου85.  

         Ο έλεγχος του Προϋπολογισµού από το Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφερείας εµπίπτει στο πεδίο του διοικητικού ελέγχου νοµιµότητος.  

Αντίθετα, ο Προϋπολογισµός του κράτους, µετά την ψήφισή του από 

την Ολοµέλεια της Βουλής ισχύει αυτοδικαίως για το νέο οικονοµικό 

έτος χωρίς να χρειάζεται να υποστεί κάποιο είδος ελέγχου, αφού είναι  

πλέον  τυπικός νόµος. Και στις δύο όµως περιπτώσεις, συντελείται η 

Αρχή της ∆ηµοσιότητας του Προϋπολογισµού. 

 

5.4.- Ο έλεγχος Προϋπολογισµού των δηµοτικών και κοινοτικών 

Ν.Π.∆.∆. 

 

         Οι αποφάσεις  των διοικητικών συµβουλίων που αφορούν τον 

προϋπολογισµό των δηµοτικών και κοινοτικών ΝΠ∆∆, υποβάλλονται 

                                                 
85 Κοσµάς Νικολόπουλος, Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση 
και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ.178-180 
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στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και αποστέλλονται σε 

αυτόν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 10 ηµερών αφότου περιήλθε 

στο ΝΠ∆∆ η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού/κοινοτικού 

συµβουλίου. Με τη νέα αυτή ρύθµιση, η απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου του ΝΠ∆∆ αποστέλλεται από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο 

στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφερείας,  µε συνηµµένη την απόφαση 

του δηµοτικού/κοινοτικού συµβουλίου και τα απαραίτητα βιβλία και 

δικαιολογητικά86.  Κατά τα άλλα, ισχύουν όλα όσα λεπτοµερώς 

αναφέρθησαν ανωτέρω σχετικά µε τον έλεγχο του Προϋπολογισµού των 

∆ήµων και των Κοινοτήτων. 

 

5.5.- ∆ιάρκεια ισχύος του Προϋπολογισµού 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 156 ∆.Κ.Κ.,  το οικονοµικό έτος της 

διαχείρισης των ∆ήµων και των Κοινοτήτων αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου 

και λήγει  την 31 ∆εκεµβρίου του ιδίου έτους,  δηλαδή το οικονοµικό 

έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε 

τον κρατικό προϋπολογισµό (άρθρο 4 και 5 του Κ∆Λ). 

         Περαιτέρω,  µε τις διατάξεις του άρθρου 160 ∆.Κ.Κ. ορίζεται ότι  

ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος Προϋπολογισµός  και πάντως όχι  

αργότερα από το τέλος Μαρτίου του εποµένου οικονοµικού έτους,  

ισχύει ο Προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει ,  µόνο ως προς την 

πληρωµή α) των υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 παρ. 1 ∆.ΚΚ, 

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 σχεδίων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την πάροδο του τριµήνου, 

απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον 

προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις  

αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών. 

                                                 
86 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 64-65 
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         Ωστόσο, το άρθρο 160 δεν εξειδικεύει περαιτέρω το ποσοστό των 

πιστώσεων του προϋπολογισµού  του προηγουµένου οικονοµικού έτους 

που πλασµατικά θεωρείται  ως προϋπολογισµός του νέου έτους.  Η 

νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δεχτεί ότι  για τη 

συµπλήρωση του παραπάνω κενού έχει εφαρµογή το άρθρο 4 παρ. 2 του 

Ν. 496/74 περί του προϋπολογισµού των Ν.Π.∆.∆., που συµπληρώνει 

τις ελλείψεις του νέου ∆.Κ.Κ. Σύµφωνα µε αυτό, εφόσον µε την έναρξη 

του οικονοµικού έτους δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός, η εκτέλεση 

αυτού κατά το πρώτο τρίµηνο (Ιανουάριο- Μάρτιο) πραγµατοποιείται 

σε ποσοστό 25% των αντιστοίχων πιστώσεων του Προϋπολογισµού του 

έτους που έχει λήξει. Το ποσοστό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί  

ανέρχεται σε 1/12 κατά µήνα, δηλαδή στο ένα δωδεκατηµόριο των 

πιστώσεων του προϋπολογισµού του προηγουµένου οικονοµικού έτους,  

όπως αυτός είχε διαµορφωθεί87.  

         Με δεδοµένο ότι καµία δαπάνη δεν ενεργείται χωρίς να υπάρχει  

εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό, όσα παραπάνω 

αναφέρθησαν έχουν ιδιαίτερη σηµασία σε περίπτωση που: α)ο 

προϋπολογισµός έχει  µεν ψηφιστεί µέσα στις νόµιµες προθεσµίες,  

αλλά δεν έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια και β) για το έτος των 

δηµοτικών εκλογών, όπου ο προϋπολογισµός µπορεί να ψηφιστεί µέχρι 

28 Φεβρουαρίου. 

         Αντίστοιχα για τον κρατικό Προϋπολογισµό, είναι αδύνατη η 

διοίκηση των εσόδων και των εξόδων βάσει αυτού, παραδείγµατος χάρη 

σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η έγκαιρη κατάρτισή του,  

αυτή  πραγµατοποιείται µε ειδικό κάθε φορά Νόµο. Εάν έληξε η 

περίοδος της Βουλής χωρίς την ψήφιση του Προϋπολογισµού ή του 

ειδικού νόµου, τότε παρατείνεται για τέσσερις µήνες η ισχύς του 

πρ/µου του έτους που έληξε/λήγει , µε Π.∆. που εκδίδεται ύστερα από 

πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2  Κ.∆.Λ.).  

Άρα και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείται η δηµοσιολογιστική και 

                                                 
87 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
170 
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δηµοσιονοµική διαδικασία, ώστε να µην υπάρχει κενό (χωρίς 

προϋπολογισµό στη διαχείριση αυτών).  

 

5.6.- Η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-

1959, κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, απαγορεύεται κατ’ 

αρχήν η µεταφορά πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο και από 

άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισµού. Επειδή όµως δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθούν εξ αρχής όλες οι δαπάνες και το ακριβές ύψος αυτών 

από την αρχή του οικονοµικού έτους, προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο 

η δυνατότητα µεταφοράς πιστώσεων µε αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού.  

         Η αναµόρφωση µπορεί να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, όποτε κριθεί  απαραίτητο και για την διαδικασία αυτή κεντρικό 

ρόλο κατέχει το αποθεµατικό. Αποθεµατικό  ε ίναι το ποσό που 

εγγράφεται στον Προϋπολογισµό για την αναπλήρωση των πιστώσεων 

που κατά τη διάρκεια του έτους θα αποδειχθούν ανεπαρκείς  ή για τη 

δηµιουργία νέων πιστώσεων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισµού. Πρόκειται δηλαδή για πλασµατική 

πίστωση για την πρόληψη ενδεχόµενης ανεπάρκειας των τακτικών 

πιστώσεων και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνόλου των 

τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό (άρθρο 

161 παρ. 3 του ∆.Κ.Κ.) 

         Η αναµόρφωση µπορεί να έχει στις κάτωθι συνοπτικά 

αναφερόµενες τρεις µορφές :   

 

Α) Ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων λόγω απρόβλεπτων και σηµαντικών 

µεταβολών κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά και πιστώσεων που 

κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του ΟΤΑ, µέσω του 

αποθεµατικού (άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-1959).   

          



 54 

Β) Κατά τη διάταξη του άρθρου 161 παρ.1 του ∆ΚΚ, για κατάργηση 

ορισµένου έργου και διάθεση της πίστωσης µόνο για την εκτέλεση 

άλλου έργου. 

 

Γ) Κατά τη διάταξη του άρθρου 161 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 23 Ν. 3536/07, για τη διάθεση κατά το τελευταίο τρίµηνο του 

οικονοµικού έτους ποσού µέχρι 50% των πιστώσεων που έχουν 

εγγραφεί για έργα και δεν έχουν εκτελεστεί, για την ενίσχυση µέσω του 

αποθεµατικού πιστώσεων για υποχρεωτικές και µόνο δαπάνες, µε την 

προϋπόθεση ότι το διατιθέµενο ποσό δεν προέρχεται για έργα που 

έχουν ενταχθεί στη χρηµατοδότηση της ΣΑΤΑ, ή οποιασδήποτε άλλης 

µορφής χρηµατοδότηση. Η προϋπόθεση αυτή επαναλαµβάνεται στην 

εγκύκλιο 28/19819/3-4-07 του ΥΠΕΣ∆∆Α88.  

         Αναµόρφωση µπορεί να γίνει επίσης :  

α) για την εγγραφή νέων εσόδων για τα οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη, 

β) για την αύξηση των προϋπολογισθέντων εσόδων , η απόδοση των 

οποίων υπερβαίνει  σηµαντικά τα ποσά που είχαν προβλεφθεί  κατά τη 

διάρκεια της χρήσης,   

γ)για την εκτέλεση νέων έργων που δεν είχαν προβλεφθεί  κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισµού ,  

δ) για την εγγραφή πίστωσης για την πληρωµή υποχρεώσεων 

Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών ή για την ενίσχυση αυτής και 

ε) για τη διαµόρφωση του πραγµατικού Χρηµατικού Υπολοίπου τέλους 

χρήσης σε σχέση µε το αρχικώς προϋπολογισθέν.  

 Με τις διατάξεις  της παραγράφου 5 του άρθρου 23 Ν. 3536/07 

συµπληρώνεται το άρθρο 162 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ώστε 

να προβλέπεται ρητά ο έλεγχος, από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας, όχι µόνο του προϋπολογισµού των ΟΤΑ πρώτου βαθµού 

αλλά και των αναµορφώσεων αυτού.  

Ειδικότερα, ορίζεται ότι στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 

υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι  αποφάσεις των δηµοτικών ή 

                                                 
88 Εγκύκλιος 28/19819/2-4-07 σχετικά µε την Εφαρµογή διατάξεων του Ν. 3536/2007 επί οικονοµικών 
θεµάτων των ΟΤΑ α’ βαθµού, από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΕΣ∆∆Α (www.ypes.gr) 
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κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των 

προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις  εισηγήσεις  των 

αρµόδιων υπηρεσιών.  

Λόγω του ότι, µε τις  αναµορφώσεις, τα οικεία συµβούλια συχνά 

καλούνται να θεραπεύσουν επείγουσες διαχειριστικές ανάγκες των 

ΟΤΑ, η προθεσµία που παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα της 

Περιφέρειας για να ελέγξει τη νοµιµότητα των αποφάσεων ορίζεται 

κατ’ εξαίρεση σε δέκα (10) ηµέρες.  

Ο έλεγχος αυτός κρίνεται επιβεβληµένος διότι είναι  δυνατό ο 

προϋπολογισµός, έτσι όπως διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους, 

να διαφέρει σηµαντικά από αυτόν που είχε υποβληθεί στον Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας.  89.  

Το Π.∆. του άρθρου 175 παρ. 2 του νέου ∆ΚΚ που θα ορίζει  

µεταξύ άλλων και θέµατα αναµόρφωσης του προϋπολογισµού δεν έχει  

µέχρι σήµερα εκδοθεί90.  

Εγγραφή αναπληρωµατικών πιστώσεων προβλέπεται και για τον 

κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του αποθεµατικού σε περιπτώσεις 

εκτάκτων αναγκών ή ανεπαρκών πιστώσεων (που δεν οφείλονται σε 

επέκταση των δηµοσίων υπηρεσιών).  Αυτό απαιτεί απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών. Με την εξάντληση του αποθεµατικού νέα 

πίστωση µπορεί να χορηγηθεί µόνο µε ειδικό νόµο. Σε περιπτώσεις  

επιστράτευσης , πολέµου, ή απροόπτων αναγκών που απειλούν την 

ασφάλεια του κράτους, έκτακτες πιστώσεις εγγράφονται στον 

Προϋπολογισµό µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (άρθρο 18 

Κ∆Λ). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ακολουθείται  η ίδια 

δηµοσιολογιστική διαδικασία αναµόρφωσης του προϋπολογισµού µέσω 

του  αποθεµατικού. 

 

 

 

                                                 
89 Εγκύκλιος 28/19819/2-4-07 σχετικά µε την Εφαρµογή διατάξεων του Ν. 3536/2007 επί οικονοµικών 
θεµάτων των ΟΤΑ α’ βαθµού, από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΕΣ∆∆Α (www.ypes.gr) 
90 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ.79-84 
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6.- Tα Έσοδα των ΟΤΑ α’ βαθµού 

 

         Η βασική νοµοθεσία για τα έσοδα των ΟΤΑ περιέχεται στις  

διατάξεις του Β.∆. 24-9/20-10-1958 που εξακολουθεί να ισχύει  µέχρι 

σήµερα µετά από δεκάδες τροποποιήσεις  (µε βασικότερες αυτές των Ν. 

1080/80 και 1828/89). Με πολλούς νεώτερους νόµους θεσµοθετήθηκαν 

δεκάδες έσοδα, χωρίς καµία µέχρι σήµερα κωδικοποίηση µε 

αποτέλεσµα τα έσοδα των ∆ήµων και των Κοινοτήτων να 

χαρακτηρίζονται από πολυδιάσπαση και πολυπλοκότητα, πράγµα που 

δυσκολεύει αφάνταστα τις υπηρεσίες για την εφαρµογή ενός ενιαίου 

και σταθερού προγράµµατος δράσης.  

 

 6.1.-  Τα  Είδη των Εσόδων 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 157 του Κ.∆.∆., τα έσοδα 

των ΟΤΑ α’ βαθµού διακρίνονται σε:  

 

1.-  Τακτικά  έσοδα που προέρχονται:  

Α) από θεσµοθετηµένους υπέρ αυτών πόρους 

Β) από τα έσοδα της κινητής και ακίνητης περιουσίας 

Γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 

∆)από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές 

Ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώµατα και εισφορές 

 

2.- Έκτακτα έσοδα  που προέρχονται:  

Α) από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα και κληρονοµίες,  

Β) από διάθεση, εκποίηση και εν µέρει  εκµετάλλευση περιουσιακών 

στοιχείων 

Γ) από συµµετοχή σε επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις  

του ∆ΚΚ 

∆) από τα κάθε είδους πρόστιµα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις  

Ε) από κάθε άλλη πηγή. 
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         Aυτός είναι ο πιο πρόσφατος καθορισµός τακτικών και έκτακτων 

εσόδων, χωρίς ωστόσο µεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε 

παλαιότερα νοµοθετήµατα. 

         Με βάση τον προορισµό τους τα έσοδα διακρίνονται σε α) έσοδα 

που προορίζονται για επενδύσεις, και β) λοιπά έσοδα (άρθρ. 157 παρ. 2 

του ∆ΚΚ σε συνδυασµό µε ΚΥΑ 7028/04)91.  

 

Φόροι, Τέλη, ∆ικαιώµατα, Εισφορές, Ανταποδοτικά Τέλη 

 

         Με τον όρο τέλος  εννοείται κάθε χρηµατική παροχή που 

καταβάλλεται από τον υπόχρεο έναντι ειδικού ανταλλάγµατος,  το οποίο 

συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού (ή κοινοτικού 

έργου) ή υπηρεσίας. Η παροχή ειδικού ανταλλάγµατος είναι το 

συστατικό στοιχείο που διαφοροποιεί την έννοια του τέλους από αυτήν 

του φόρου. 

         Η έννοια του φόρου συνίσταται στην αναγκαστική χρηµατική 

εισφορά που καταβάλλουν οι δηµότες, χωρίς ειδική αντιπαροχή , µε 

σκοπό να καλυφθούν οι δηµοτικές  δαπάνες στο σύνολό τους .  

         ∆ικαίωµα  θεωρείται η χρηµατική παροχή που εισπράττεται 

ανεξαρτήτως της προηγούµενης χρήσης του έργου ή της υπηρεσίας.  

         Εισφορά είναι κάθε χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από 

τον υπόχρεο, έναντι συγκεκριµένου ανταλλάγµατος µεγάλης αξίας.92 

         Το ανταποδοτικό τέλος ,  όπως και ο φόρος αποτελεί  

αναγκαστική χρηµατική παροχή. ∆ιακρίνεται όµως από αυτόν, από το 

φόρο, διότι καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι  

ειδικώς παρεχοµένης υπηρεσίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του 

κόστους της υπηρεσίας αυτής. ∆ηλαδή, τα ανταποδοτικά τέλη 

συνδυάζουν την υποχρεωτικότητα της επιβολής και την ειδική 

ανταπόδοση υπηρεσίας προς όφελος του υποχρέου93.  

                                                 
91 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 71 
 
92 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 71 
 
93 Ι.∆. Αναστασόπουλος και Θ.Π.Φορτσάκης, Φορολογικό ∆ίκαιο, 2003, σελ. 61 
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         Στην πράξη, στην φορολογία των ΟΤΑ, οι παραπάνω όροι συχνά 

συγχέονται και δεν χρησιµοποιούνται σωστά. Για παράδειγµα, το Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), ενώ ονοµάζεται τέλος, στην 

πραγµατικότητα είναι δηµοτικός φόρος, αφού δεν συνδέεται µε ειδική 

αντιπαροχή προς τους δηµότες και µάλιστα προορίζεται για την 

αντιµετώπιση των εν γένει αναγκών του ∆ήµου. Όµως, ο 

χαρακτηρισµός µιας οικονοµικής επιβάρυνσης ως φόρου ή 

ανταποδοτικού τέλους έχει έννοµες συνέπειες, γι’ αυτό θα πρέπει να 

είναι ακριβής, καθώς για παράδειγµα, η απόφαση για αύξηση των 

δηµοτικών τελών θα πρέπει να αιτιολογείται,  πράγµα που δεν ισχύει  

για το φόρο94.   

 

 

 

6.2.- Η Βεβαίωση των Εσόδων  

  

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959, ως βεβαίωση 

των εσόδων νοείται η σύµφωνα µε τους  κείµενους νόµους και από τις 

αρµόδιες αρχές εκκαθάριση της απαίτησης του ∆ήµου/Κοινότητας και ο 

προσδιορισµός του ποσού αυτής, το πρόσωπο του οφειλέτη, το είδος 

του εσόδου και η αιτία για την οποία οφείλεται. Σύµφωνα µε το άρθρο 

27 παρ. 2 του Ν. 3202/03 και το άρθρο 167 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ., η 

διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 2-4 του Κ.Ε.∆.Ε. .  Το προβλεπόµενο από το άρθρο 175 παρ. 2 

του ∆ΚΚ Προεδρικό ∆ιάταγµα  που θα καθορίζει, µεταξύ άλλων, 

θέµατα σχετικά µε την είσπραξη και τη βεβαίωση των εσόδων δεν έχει 

µέχρι σήµερα εκδοθεί.  

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 και 236 παρ. 1 

του ∆ΚΚ, όλες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για την είσπραξη των 

εσόδων των δηµοτικών και κοινοτικών Ν.Π.∆.∆. .  

                                                 
94 Κωνσταντίνος ∆. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό ∆ίκαιο, 1999, σελ. 14 
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         Η βεβαίωση των εσόδων έχει  τρεις επί µέρους εκφάνσεις , τη 

βεβαίωση µε την ευρεία έννοια, τη βεβαίωση µε τη στενή έννοια και 

την οίκοθεν βεβαίωση. 

 

 6.2.1.- Η  Βεβαίωση µε τη σύνταξη βεβαιωτικών 

καταλόγων/Βεβαίωση µε την «ευρεία έννοια» 

 

         Η διαδικασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του  

Β.∆. 17-5/15-6-1959 και των άρθρων 70-71 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 

καθώς και του Ν.∆. 318/69. Αρµόδιο όργανο είναι: α) για τις 

Κοινότητες ο Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας, β) για τους ∆ήµους µε 

πληθυσµό κάτω των 10.000 κατοίκων ο ∆ήµαρχος και ένας ή δύο 

υπάλληλοι που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, γ) 

για τους λοιπούς ∆ήµους η Οικονοµική Υπηρεσία.  

         Η διαδικασία αρχίζει µε τη συγκέντρωση των νοµίµων τίτλων ,  

δηλαδή των τίτλων βεβαίωσης των εσόδων από φόρους, τέλη, 

δικαιώµατα κλπ. Κατά το άρθρο 4 του Β.∆. του 1959, τίτλος βεβαίωσης 

είναι κάθε έγγραφο που αποδεικνύει  ή απλά βεβαιώνει την οφειλή. 

Νόµιµους τίτλους βεβαίωσης αποτελούν τα εξής έγγραφα: 

-Οι οριστικές και τελεσίδικες  αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και 

διοικητικών δικαστηρίων      

- Οι πειθαρχικές αποφάσεις  

- Οι καταλογιστικές αποφάσεις  του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

- Οι καταλογιστικές αποφάσεις  των αρµοδίων ∆ηµοσίων, Κοινοτικών ή 

∆ηµοτικών αρχών που εκδίδονται κατά τη νόµιµη διαδικασία 

- Οι δηλώσεις των φορολογουµένων 

- Οι φορολογικοί κατάλογοι που καταρτίζονται από τα αρµόγια όργανα 

για το έσοδο στο οποίο αφορούν 

- Τα αυτοτελώς επιβαλλόµενα πρόστιµα 

- Τα κηρυσσόµενα από το ∆ήµο διοικητικώς εκτελεστά πρωτόκολλα 

- Οι χρεωστικές οµολογίες κάθε φύσεως οφειλετών των 

∆ήµων/Κοινοτήτων. 

         Τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης καταχωρούνται στους 

«βεβαιωτικούς καταλόγους» ή «βεβαιωτικές καταστάσεις», όπου 
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αναγράφονται αναλυτικά οι φορολογούµενοι, και τα εισπρακτέα για 

κάθε έναν από αυτούς ποσά. Τόσο οι  βεβαιωτικοί κατάλογοι όσο και οι 

βεβαιωτικές καταστάσεις αποτελούν τους χρηµατικούς καταλόγους.  

         Στις βεβαιωτικές καταστάσεις καταχωρούνται οι οφειλές που 

προέρχονται ως επί το πλείστον ,  είτε από ενοχές ιδιωτικού δικαίου 

(π.χ. µισθώµατα),  είτε δηµοσίου δικαίου(π.χ. έσοδα από 

καταδικαστικές καταστάσεις) και αποστέλλονται αµέσως στον αρµόδιο 

δηµοτικό ταµία για είσπραξη , αφού δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα. 

         Στους βεβαιωτικούς καταλόγους καταχωρούνται οι βεβαιώσεις  

φόρων, τελών, δικαιωµάτων, εισφορών κλπ. Αποσπάσµατα αυτών 

κοινοποιούνται µε αποδεικτικό στον κάθε οφειλέτη για πιθανή άσκηση 

ενδίκων µέσω µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες (60 ηµερών από 

την επίδοση). Στη φάση αυτή ο οφειλέτης µπορεί να αµφισβητήσει 

τόσο την ύπαρξη της οφειλής, όσο και το ύψος της µε το κατάλληλο 

κάθε φορά ένδικο µέσο. 

         Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι,  µετά την εκπνοή των νοµίµων 

προθεσµιών αποτελούν τον νόµιµο τίτλο είσπραξης  των βεβαιωθέντων 

εσόδων και αποστέλλονται στον δηµοτικό ταµία για είσπραξη.  

         Στους βεβαιωτικούς καταλόγους µε την “ευρεία έννοια ”  

καταχωρούνται υποχρεωτικά: 

-  Ο τίτλος της αρχής που τον συντάσσει 

-  Ο αριθµός του τίτλου είσπραξης 

-  Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. που θα βεβαιώσει τον κατάλογο (για τους 

∆ήµους που δεν διαθέτουν ίδια ταµειακή υπηρεσία) ή το Ειδικό 

∆ηµοτικό Ταµείο 

-  Το επώνυµο, όνοµα, το πατρώνυµο του οφειλέτη, το επάγγελµα, 

η διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος και το ΑΦΜ του 

-  Το είδος του εσόδου 

-  Το οφειλόµενο ποσό 

-  Ο αριθµός των δόσεων που µπορεί  να εξοφληθεί και η 

ηµεροµηνία λήξης κάθε µιας από αυτές.  

 

         Απόσπασµα του βεβαιωτικού καταλόγου κοινοποιείται  τους 

φορολογουµένους και ταυτόχρονα καλούνται εγγράφως να ασκήσουν 
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µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 60 ηµερών τα ένδικα µέσα του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (άρθρο 66 Ν. 2717/99) κατά της εγγραφής. Αν 

το ποσό που βεβαιώθηκε είναι  µεγαλύτερο από 29,34€, η επίδοση του 

αποσπάσµατος στον οφειλέτη γίνεται µε δικαστικό επιµελητή ή 

οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο ή δηµοτικό όργανο.  Στη φάση αυτή ο 

οφειλέτης δεν µπορεί να αντιτάξει πλέον τη µη ύπαρξη της οφειλής, 

αλλά µπορεί µόνο να αµφισβητήσει το ύψος της καθώς και την 

ορθότητα της διαδικασίας βεβαίωσης που προηγήθηκε.  Το υπόλοιπο 

40% βεβαιώνεται εις βάρος του οφειλέτη. Το ένδικο µέσο που θα 

χρησιµοποιηθεί είναι η προσφυγή, της οποίας η άσκηση αναστέλλει 

την ταµειακή βεβαίωση σε ποσοστό 60%. Το υπόλοιπο 40% θα 

βεβαιωθεί σε βάρος του οφειλέτη. 

         Η εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο γίνεται οριστική αφού 

παρέλθει η προθεσµία άσκησης των ενδίκων µέσων (60 ηµέρες).  Πριν 

παρέλθει η προθεσµία αυτή, ή χωρίς την κοινοποίηση του 

αποσπάσµατος στο φορολογούµενο, δεν θεωρείται ότι υπάρχει  νόµιµος 

τίτλος είσπραξης και δεν µπορεί να υπάρξει  ταµειακή βεβαίωση της 

οφειλής.  

         Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι συντάσσονται σε τρία αντίτυπα και 

µετά την εκπνοή της προθεσµίας για την άσκηση των ενδίκων µέσων 

υπογράφονται από το ∆ήµαρχο, τον προϊστάµενο της αρµοδίας για τη 

βεβαίωση υπηρεσίας και τον υπάλληλο που τους συνέταξε και 

σφραγίζονται µε τη σφραγίδα του ∆ήµου. Στη συνέχεια ο βεβαιωτικός 

κατάλογος σε τρία αντίτυπα αποστέλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή στο 

δηµοτικό ταµείο µε έγγραφο του ∆ηµάρχου. 

         Η εντός των νοµίµων προθεσµιών βεβαίωση των δηµοτικών 

εσόδων και η αποστολή των βεβαιωτικών καταλόγων στον αρµόδιο 

ταµία για είσπραξη  είναι υποχρεωτική και καταλογίζεται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο95.  Για την κατάρτιση των Βεβαιωτικών Καταλόγων 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. ∆. 318/69 

(προθεσµίες, παραγραφή). Ο τύπος των Βεβαιωτικών Καταλόγων 

διέπεται από τις διατάξεις των του Κ.Ε.∆.Ε. 

                                                 
95 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 71 
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6.2.2.-H Ταµειακή Βεβαίωση/Βεβαίωση µε τη “στενή έννοια”  

 

         Η διαδικασία της ταµειακής βεβαίωσης καθορίζεται από τα 

άρθρα 4 και 52 του Β.∆. 17-5/15-6-1959, καθώς και από τις διατάξεις 

του ΚΕ∆Ε.  

         Όταν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι περιέλθουν στο δηµοτικό ταµείο 

ελέγχονται και ο δηµοτικός ταµίας, µέσα σε ένα µήνα από την 

παραλαβή τους, εκδίδει “τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής 

εισπρακτέων εσόδων ” .  Για κάθε βεβαιωτικό κατάλογο εκδίδεται 

χωριστό αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων  εσόδων. Ένα αντίγραφο 

από τα τρία επιστρέφεται µαζί µε το αποδεικτικό παραλαβής στην 

υπηρεσία βεβαίωσης των εσόδων που απέστειλε το χρηµατικό 

κατάλογο. Το δεύτερο αντίγραφο κοινοποιείται στο λογιστήριο του 

∆ήµου και το τρίτο αντίγραφο παραµένει  στο ταµείο του ∆ήµου. 

         Η ταµειακή βεβαίωση του εσόδου συντελείται µε την καταχώριση 

από τον ταµία του Αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων στο 

Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων. 

         Οι οφειλέτες του ∆ήµου λαµβάνουν γνώση της οφειλής τους µε 

ατοµική ειδοποίηση ,  η οποία αποστέλλεται σε αυτούς από το δηµοτικό 

ταµία, µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα κατά την οποία ο χρηµατικός  

κατάλογος βεβαιώθηκε στο δηµοτικό ταµείο (άρθρο 4 ΚΕ∆Ε και 6 του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Στην ατοµική ειδοποίηση πρέπει να 

περιέχονται όλα τα στοιχεία του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του 

χρέους, το οικονοµικό έτος στο οποίο ανάγεται η οφειλή, τα στοιχεία 

του Αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων, καθώς και η 

ηµεροµηνία πληρωµής. Με ιδιαίτερη αναφορά στην ατοµική ειδοποίηση 

καθίσταται σαφές ότι µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, η οφειλή 

καθίσταται ληξιπρόθεσµη και ορίζονται αναλυτικά οι  έννοµες  

συνέπειες για τον οφειλέτη. Η παράλειψη αποστολή ατοµικής 

ειδοποίησης δεν έχει καµία επίδραση στο κύρος των λαµβανοµένων 

κατά του οφειλέτη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης, αλλά έχει ως 

συνέπεια την απαλλαγή του οφειλέτη από τις  προσαυξήσεις  
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εκπροθέσµου καταβολής για το χρονικό διάστηµα που η οφειλή 

κατέστη ληξιπρόθεσµη µέχρι την ηµέρα που έλαβε γνώση αυτής.  

         ∆εν αποστέλλεται ατοµική ειδοποίηση για οφειλές που 

στηρίζονται σε συµβάσεις ή δικαστικές αποφάσεις, που ορίζουν ρητά 

το χρόνο πληρωµής της οφειλής.  

         Κατά της ατοµικής ειδοποίησης µπορεί  να ασκηθεί  ανακοπή πριν 

την έναρξη των µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Εκτός από τις  

ατοµικές ειδοποιήσεις, ο δηµοτικός ταµίας αποστέλλει  «Ειδικές 

Προσκλήσεις»,  µε τις οποίες καλούνται οι οφειλέτες προς εξόφληση, 

προτού ξεκινήσουν τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης.  

         Μετά την ταµειακή βεβαίωση των εσόδων, ο δηµοτικός ταµίας 

παραδίδει τα αντίγραφα των βεβαιωτικών καταλόγων συνοδευόµενα 

από τα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων στους 

εισπράκτορες του ∆ήµου, ώστε αυτοί να προβούν στις διαδικασίες 

είσπραξης αυτών.96 

         H Bεβαίωση βάσει βεβαιωτικών καταλόγων (εν ευρεία και εν 

στενή εννοία) ακολουθεί την ίδια διαδικασία και στις ∆.Ο.Υ που είναι  

αρµόδιες για τη βεβαίωση των εσόδων του κρατικού Προύπολογισµού, 

αφού και σε αυτές η διαδικασία της Βεβαίωσης εν ευρεία εννοία 

διέπεται από τις ίδιες διατάξεις  του Κ.Ε.∆.Ε .  

         Κατά συνέπεια, για τη βεβαίωση των εσόδων ακολουθείται η ίδια 

δηµοσιολογιστική διαδικασία και στο ∆ηµόσιο και στους ΟΤΑ. 

 

 

6.2.3.-H Oίκοθεν Βεβαίωση 

 

         Η οίκοθεν βεβαίωση πραγµατοποιείται στις περιπτώσεις κατά τις  

οποίες η είσπραξη των δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων, 

εισφορών κλπ, είναι ταυτόχρονη µε την υποβολή δηλώσεως του 

υποχρέου α) πριν περιέλθουν στο ταµείο οι σχετικοί βεβαιωτικοί 

κατάλογοι,  χωρίς δηλαδή να έχει  πραγµατοποιηθεί ταµειακή βεβαίωση 

του εσόδου ή β) όταν η βεβαίωση και η είσπραξη συµπίπτουν. Η 

                                                 
96 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 77-76 
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βεβαίωση στις περιπτώσεις  αυτές γίνεται µε την έκδοση Υπηρεσιακού 

Βεβαιωτικού Σηµειώµατος.  

         Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος προσέρχεται στην υπηρεσία 

αποδεχόµενος τα ποσά που έχει υπολογίσει το γραφείο εσόδων ή 

προσκοµίζοντας ο ίδιος όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον 

υπολογισµό. 

         Το γραφείο εσόδων εκδίδει  το Υπηρεσιακό Βεβαιωτικό Σηµείωµα 

που είναι τριπλότυπο και υπογράφεται από το ∆ήµαρχο ή τον 

Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας.   Στο Υπηρεσιακό 

Βεβαιωτικό Σηµείωµα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του οφειλέτη, το 

είδος του εσόδου, ο κωδικός του και το πληρωτέο ποσό. Ένα αντίγραφο 

αυτού παραµένει στο στέλεχος και τα άλλα παραδίδονται στον 

οφειλέτη, προκειµένου να καταβάλει την οφειλή του. Ο εισπράκτορας 

παραλαµβάνει τα δύο αντίτυπα και εκδίδει ∆ιπλότυπο Είσπραξης, αφού 

καταβληθεί η οφειλή. Επισυνάπτει  το ένα αντίγραφο του Υπηρεσιακού 

Βεβαιωτικού Σηµειώµατος στο στέλεχος του ∆ιπλοτύπου Είσπραξης  

και το τρίτο αντίτυπο επιστρέφει στον εκδότη του Υπηρεσιακού 

Βεβαιωτικού Σηµειώµατος.  

         Στο τέλος κάθε µήνα συντάσσεται Βεβαιωτική Κατάσταση µε 

βάση τα Υπηρεσιακά Βεβαιωτικά Σηµειώµατα και αποστέλλεται στο 

ταµείο. Ο ταµίας τα ελέγχει και εκδίδει Αποδεικτικό Παραλαβής 

Εισπρακτέων Εσόδων, το οποίο καταχωρεί στο Βιβλίο Εισπρακτέων 

Εσόδων και εκδίδει  Γραµµάτιο Είσπραξης97.  

         H διαδικασία για την οίκοθεν Bεβαίωση στους ΟΤΑ συµπίπτει µε 

αυτήν που ακολουθείται από τις ∆.Ο.Υ για τη οίκοθεν βεβαίωση των 

κρατικών εσόδων, αφού και σε αυτές η διαδικασία της οίκοθεν 

Βεβαίωσης διέπεται από τις ίδιες διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. .  

 

 

 

 

 

                                                 
97 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 77-78 



 65 

6.3.- Η Είσπραξη των Εσόδων 

 

6.3.1.- Όργανα είσπραξης των εσόδων 

 

         Η είσπραξη των εσόδων για τους ∆ήµους που διαθέτουν ίδια 

ταµειακή υπηρεσία διενεργείται από τον ειδικό δηµοτικό ταµία, καθώς 

και από τους υπαλλήλους στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα 

εισπράκτορα. Από 1/1/2005 υποχρέωση για σύσταση και λειτουργία 

ταµειακής υπηρεσίας έχουν όλοι οι  ∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 5.000 

κατοίκων. Για τους υπόλοιπους ∆ήµους, Κοινότητες, Συνδέσµους,  

ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ η σύσταση ταµειακής 

υπηρεσίας είναι προαιρετική. Για τα Ν.Π.∆.∆., η ταµειακή υπηρεσία 

µπορεί να διεξάγεται και από τους ΟΤΑ που τα έχουν συστήσει.,  ενώ οι   

ΟΤΑ που δεν υποχρεούνται να συστήσουν τέτοια υπηρεσία, αυτή 

ασκείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέσω των ∆.Ο.Υ 

από τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που είναι τοποθετηµένοι σε αυτές. 

Μπορεί επίσης να συσταθεί  κοινή ταµειακή υπηρεσία µε σύµβαση 

διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 166 ∆.Κ.Κ.).  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Β.∆. 17-5/15-6-1959, ορίζεται ότι  

σε κάθε δηµοτικό ταµείο λειτουργεί γραφείο εσόδων  που επιµελείται  

της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του ∆ήµου98.  

         Οµοίως, µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΚΕ∆Ε που έχει εφαρµογή και 

στους ΟΤΑ (άρθρο 167 παρ. 2 του ∆ΚΚ) ορίζεται ότι η είσπραξη των 

εσόδων µπορεί να ανατεθεί σε τράπεζες ή άλλους οργανισµούς κοινής 

ωφέλειας ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία, καθώς και σε άλλες δηµόσιες 

αρχές.  Σύµφωνα µε ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και Οικονοµίας και 

Οικονοµικών , τα πρόστιµα από παραβάσεις του ΚΟΚ εισπράττονται  

και από τα ΕΛΤΑ99.  

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου άρθρου (άρθρ. 2) του 

Κ.Ε.∆.Ε, τα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισµού εισπράττονται από 

                                                 
98 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 270-271 
 
99 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 280 
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τα ∆ηµόσια Ταµεία,  αλλά κατ’ εξαίρεσιν η είσπραξή τους µπορεί να 

ανατεθεί ή σε τράπεζες ή άλλους οργανισµούς κοινής ωφέλειας ή 

πιστωτικούς οργανισµούς ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία, καθώς και σε 

άλλες δηµόσιες αρχές. 

 

 

6.3.2.- Η ∆ιαδικασία Είσπραξης των Εσόδων 

 

     Σύµφωνα µε το άρθρο 167 του ∆ΚΚ, για την είσπραξη των 

εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις  

του Κ.Ε.∆.Ε. .  Παράλληλα ο Νόµος 3202/2003 τροποποιώντας το 

άρθρο 229 του Π.∆. 410/1995 ορίζει ότι  «…για την είσπραξη των 

εσόδων των δήµων και των κοινοτήτων εφαρµόζονται όλες οι  

διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Ν.∆. 

356/1974),  όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εποµένως η διαδικασία 

που ακολουθείται είναι ίδια µε αυτήν της είσπραξης των εσόδων 

του κράτους.  Τα ταµειακά όργανα των Ο.Τ.Α. ασκούν αντιστοίχως 

όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές».  

          Η είσπραξη των εσόδων έπεται της βεβαίωσης αυτών και 

αποτελεί τη νόµιµη συνέπεια αυτής. Η ανάλυση των τριών εκφάνσεων 

βεβαίωσης (βεβαίωση µε στενή έννοια, βεβαίωση µε ευρεία έννοια και 

οίκοθεν βεβαίωση) έχει ήδη αποτυπωθεί αναλυτικά στην σχετική 

ενότητα της παρούσας εργασίας.  

         Η είσπραξη των εσόδων ενεργείται αποκλειστικά µε την έκδοση 

των προβλεποµένων ∆ιπλοτύπων και Γραµµατίων Είσπραξης, τα οποία 

θεωρούνται από τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας (άρθρα 54 

και 55 του Β.∆. του 1959).    Οι δηµοτικοί ταµίας εκδίδουν Γραµµάτια  

Είσπραξης, ενώ οι εισπράκτορες  εκδίδουν ∆ιπλότυπα Είσπραξης.  

         Με επιταγές εξοφλούνται υποχρεωτικά οφειλές που ξεπερνούν τα 

500 ευρώ ανά ηµέρα καταβολής για τις εταιρείες, και τα 1.000 € ανά 

δηµότη. Οι δηµοτικοί εισπράκτορες και λοιποί εξουσιοδοτηµένοι για 

την είσπραξη υπάλληλοι υποχρεούνται να παραδίδουν τις εισπράξεις 

της ηµέρας στο δηµοτικό ταµία.  Κατά την παράδοση των εισπράξεων 

από τους εισπράκτορες εκδίδεται και παραδίδεται σε αυτούς Γραµµάτιο 
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Παραλαβής τακτοποιητέων εισπράξεων. Ο ταµίας εισάγει τις  

εισπράξεις στο ταµείο του ∆ήµου µε την έκδοση Γραµµατίου 

Είσπραξης και στη συνέχεια ενηµερώνονται τα ταµειακά βιβλία µε την 

καταχώριση των Γραµµατίων Είσπραξης στο Ηµερολόγιο Εσόδων, στο 

Καθολικό Εσόδων και στο Βιβλίο Τρεχουµένων Λογαριασµών100.  

 

6.3.3.- Ληξιπρόθεσµα Χρέη και προσαυξήσεις εκπροθέσµου 

καταβολής 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 167 παρ. 1 ∆ΚΚ και το άρθρο 5 του 

Κ.Ε.∆.Ε., τα χρέη προς τους ΟΤΑ καθίστανται ληξιπρόθεσµα υπό τις  

ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο, ήτοι:  

α) τα χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ καθίστανται ληξιπρόθεσµα την 

τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που έπεται το µήνα της βεβαίωσης 

αυτών,  

β) τα χρέη που καταβάλλονται µε δόσεις την τελευταία εργάσιµη για 

της δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα που πρέπει να καταβληθεί η 

δόση  

γ) τα χρέη από συµβάσεις, την ηµέρα που πρέπει, σύµφωνα µε τη 

σύµβαση να καταβληθεί ολόκληρο ή µέρος του κεφαλαίου της οφειλής 

και 

δ) τα χρέη των δηµοσίων υπολόγων από καταλογισµό για παράλειψη 

εισαγωγής εισπράξεων, την ηµέρα που ο υπόλογος είχε υποχρέωση για 

εισαγωγή των εισπράξεων στο δηµόσιο101.  

         Τα βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ που 

καθίστανται ληξιπρόθεσµα, επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις  

εκπρόθεσµης καταβολής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, από 1/3/2005 η προσαύξηση ορίζεται σε 1% για κάθε 

µήνα καθυστέρησης.  Η προσαύξηση δεν µπορεί να υπερβεί  το 200% 

του χρέους. Κατά την είσπραξη των δηµοτικών εσόδων, εισπράττεται 

υποχρεωτικά µαζί µε το ποσό της οφειλής και η αναλογούσα 

                                                 
100 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 275-
276 
 
101 Άρθρο 5 του Κ.Ε.∆.Ε. 
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προσαύξηση εκπροθέσµου καταβολής. Χορήγηση διευκολύνσεων δεν 

αφορά τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, αλλά µόνο τις  

βασικές οφειλές. Απαλλαγή για προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 

µπορεί να δώσει µόνο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη 

απόφασή του και µόνο για τις  περιοριστικά αναφερόµενες από το 

άρθρο 174 παρ. 3 του ∆ΚΚ περιπτώσεις, ήτοι όταν η εκπρόθεσµη 

καταβολή οφείλεται:  α) στη µη επίδοση ατοµικής ειδοποίησης, β) σε 

οικονοµική αδυναµία που προήλθε από ανωτέρα βία και γ) σε 

υπαιτιότητα της υπηρεσίας.  

 

 6.3.4.- Συµψηφισµός απαιτήσεων και οφειλών 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Κ.Ε.∆.Ε. 

που εφαρµόζονται και στους ΟΤΑ, επιτρέπεται ο συµψηφισµός 

απαιτήσεων του οφειλέτη  έναντι του ∆ήµου/Κοινότητα, µε χρέη αυτού 

προς τον ΟΤΑ. Η απαίτηση κατά του ΟΤΑ πρέπει να είναι βέβαιη και  

εκκαθαρισµένη, δηλαδή να έχει εκδοθεί  γι’ αυτήν χρηµατικό ένταλµα 

πληρωµής.  

         Ο συµψηφισµός ανήκει στα διασφαλιστικά µέτρα είσπραξης.  

Μπορεί δηλαδή να προταθεί και από τον ΟΤΑ έναντι του οφειλέτη µε 

αίτηση προς την ταµειακή υπηρεσία.  Μάλιστα, σε περίπτωση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών, ο συµψηφισµός µε εκκαθαρισµένη απαίτηση 

διενεργείται αυτεπάγγελτα από την ταµειακή υπηρεσία, χωρίς να 

χρειάζεται δήλωση του οφειλέτη.  

 

 

6.3.5.- ∆ιαγραφή χρεών 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 1 και 2 του ∆ΚΚ, κάθε είδους 

χρέη προς ∆ήµους και Κοινότητες διαγράφονται ολοκληρωτικά ή εν 

µέρει µε απόφαση του ∆ηµοτικού/Κοινοτικού Συµβουλίου:  

Α) όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία 
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Β) όταν οι  οφειλέτες στερούνται περιουσίας και η επιδίωξη είσπραξης 

δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα επί  3 έτη από τη χρήση που 

βεβαιώθηκαν, 

Γ) όταν οι οφειλέτες στερούνται περιουσίας και είναι αγνώστου 

διαµονής και η προσπάθεια ανεύρεσης της διαµονής τους δεν έφερε 

κανένα αποτέλεσµα επί 3 έτη από τη χρήση που βεβαιώθηκαν, 

∆) όταν η εγγραφή στους καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς 

λανθασµένο. 

         ∆ιαγραφή χρεών µπορεί να γίνει επίσης όταν αυτή προβλέπεται 

από ρητή διάταξη νόµου102.  

         Η διαγραφή χρεών προς το ∆ηµόσιο διέπεται από το άρθρο 82 

του ΚΕ∆Ε και πραγµατοποιείται για τους ίδιους λόγους µε λίγες 

διαφοροποιήσεις ( δε φαίνεται να προβλέπεται διαγραφή χρεών για 

λανθασµένες εγγραφές, αλλά στην πράξη αυτό κατά πάσα πιθανότητα 

θα ισχύει). ∆ιαγραφή χρεών προς το ∆ηµόσιο µπορεί να ενεργήσει 

αρµόδια γνωµοδοτική επιτροπή και ο Υπουργός των Οικονοµικών (για 

ποσά άνω των 1.500 €) ,  η δε διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο 

σύνθετη. 

 

6.3.6.- ∆ιευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής χρεών 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 170 του ∆ΚΚ, στους οφειλέτες των ∆ήµων 

και των Κοινοτήτων και των Ν.Π.∆.∆. τους παρέχονται οι  

διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής χρεών που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία που ισχύει για το ∆ηµόσιο. Η µόνη διαφορά έγκειται ως 

προς τα όργανα χορήγησης των διευκολύνσεως τµηµατικής καταβολής.  

         Αρµόδια όργανα  για τους ΟΤΑ για το χορήγηση τέτοιων 

διευκολύνσεων είναι: 

Α)  ο Προϊστάµενος της ταµειακής υπηρεσίας για οφειλές µέχρι 

200.000€ 

Β)  η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για βασικές οφειλές µέχρι του ποσού των 

600.000 € και  

                                                 
102 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 281-
282 
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Γ)  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για οφειλές µεγαλύτερες των 600.000 €.  

         Ως βασικές οφειλές θεωρούνται το σύνολο των βεβαιωµένων 

οφειλών, χωρίς τις προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής103.  Μαζί µε 

την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 

καταβάλλεται παράβολο υπέρ του ∆ήµου 15 € για οφειλή έως 3.000 € 

αυξανόµενο κατά 15 € για κάθε επιπλέον 3.000 € και µέχρι του ποσού 

των 900 € (άρθρο 19 και 19 του Ν. 2648/98).  

 

6.3.7.- Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης 

 

         Τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης του ΚΕ∆Ε που λαµβάνονται 

για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, λαµβάνονται και για την 

είσπραξη των εσόδων των ∆ήµων, των Κοινοτήτων και των ΝΠ∆∆ 

αυτών (άρθρο 27 του Ν. 3202/03 και άρθρο 167 παρ. 1 ∆ΚΚ). Σύµφωνα 

µε το άρθρο 35 του Ν. 2948/01, αµελείται η λήψη αναγκαστικών 

µέτρων είσπραξης για οφειλές µικρότερες των 150 €. Το παραπάνω 

όριο δεν ισχύει για οφειλές προς τους ΟΤΑ.  

         Τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης λαµβάνονται για τους ∆ήµους 

που διαθέτουν ίδια ταµειακή υπηρεσία από τον Προϊστάµενο της 

ταµειακής υπηρεσίας ή το δηµοτικό ταµία (άρθρο 48 Β.∆. 17-5/15-6-

1959 και 167 ∆ΚΚ). Τα µέτρα αυτά, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 

ΚΕ∆Ε, είναι τα ακόλουθα: 

1.- Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, αλλά και κινητών 

και απαιτήσεων αυτού στα χέρια τρίτου. 

2.-  Κατάσχεση ακινήτων. 

3.-  Προσωπική κράτηση του οφειλέτη.  

         Τα µέτρα αυτά έχουν εξεταστεί  και αναλυθεί εκτενώς σε 

προηγούµενη ενότητα της παρούσης εργασίας και συγκεκριµένα στην 

ενότητα « Είσπραξη των ∆ηµοσίων Εσόδων» , στις σελίδες 19-22. 

Εφόσον όσα ισχύουν για την είσπραξη των δηµοσίων Εσόδων έχουν 

εφαρµογή και για τα έσοδα των ΟΤΑ α΄ βαθµού, δεν κρίνεται σκόπιµη 

η επανάληψη της ανάλυσης.  

                                                 
103 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 282-
287 
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         Ωστόσο, σχετικά µε το µέτρο της προσωρινής κράτησης,  που 

είναι και το δυσµενέστερο και πιο περιοριστικό για τα συνταγµατικά 

κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα, χρήσιµο είναι να τονιστεί ότι   

εφαρµόζεται µόνο για οφειλές άνω των 30.000 € συµπεριλαµβανοµένων 

των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων και έχει επανειληµµένα 

κριθεί αντισυνταγµατικό από το Συµβούλιο της Επικρατείας.  

Επιβάλλεται µόνο από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, τα οποία οφείλουν να 

το χρησιµοποιούν µε εξαιρετική φειδώ και µόνο όταν µπορεί  πράγµατι  

να αποδώσει και όχι  στις  περιπτώσεις αντικειµενικής και πραγµατικής  

οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη. 

         Τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης λαµβάνονται από τον 

Προϊστάµενο της ταµειακής υπηρεσίας ή το δηµοτικό ταµία, είτε 

αθροιστικά, είτε µεµονωµένα, κατά την κρίση του. 

         Σύµφωνα µε τη το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3202/03, µε ΚΥΑ 

ορίζονται τα σχετικά µε τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης από 

τους ΟΤΑ  (άρθρο 167 παρ. 3 ∆ΚΚ). Τέτοια Απόφαση µέχρι σήµερα 

δεν έχει  εκδοθεί104.  

 

6.3.8.- Ποινικές Κυρώσεις για µη καταβολή ληξιπρόθεσµων χρεών 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν. 3220/04, η παραβίαση της 

προθεσµίας καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (άρα και τους ΟΤΑ) 

αποτελεί ποινικό αδίκηµα, εφόσον αναφέρεται στην µη καταβολή τριών 

συνεχών δόσεων, ή για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ στην 

καθυστέρηση καταβολής πέρα των 4 µηνών  από τη λήξη του χρόνου 

καταβολής. Οι αρµόδιοι  υπάλληλοι, εκτός από τη λήψη αναγκαστικών 

µέτρων είσπραξης, οφείλουν να καταθέσουν και αίτηση στον αρµόδιο 

Εισαγγελέα για την ποινική δίωξη των οφειλετών. 

 

 

 

 

                                                 
104 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 287-
291 
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6.3.9.α.- ∆έσµευση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2503/97, για την έκδοση 

Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας (ΑΦΕ) από τις ∆ΟΥ, 

λαµβάνονται υπόψη και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ. Με ΚΥΑ105 των 

Υπουργών ΕΣ∆∆Α και Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθορίστηκε ότι  

οι πάσης φύσεως οφειλές προς τους ∆ήµους που υπερβαίνουν τις 

100.000 δρχ ή 293,47 € κατά υπόχρεο λαµβάνονται υπόψη από τις  

αρµόδιες ∆.Ο.Υ. για τη χορήγηση ΑΦΕ106.  Η δέσµευση του ΑΦΕ από 

τις οικείες ∆.Ο.Υ. αποτελεί διασφαλιστικό µέτρο είσπραξης.  

 

 

6.3.9.β.- Η ∆ηµοτική Ενηµερότητα 

 

         Το συγκεκριµένο πιστοποιητικό προβλέπεται  γ ια πρώτη φορά 

από το άρθρο 285 του νέου Κ∆Κ που ορίζε ι  ότι  «προϋπόθεση για τη 

χορήγηση οποιασδήποτε µορφής αδειών από τους  ∆ήµους  και  τ ις  

Κοινότητες  ε ίναι  η µη ύπαρξη,  ε ις  βάρος  του ενδιαφεροµένου, 

βεβαιωµένων και  ληξιπρόθεσµων οφειλών προς  αυτούς ,  µε  εξαίρεση 

τ ις  περιπτώσεις  εκκρεµοδικίας  και  του  διακανονισµού καταβολής  

αυτών,  σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία».  

         Η σηµασία της  βεβαίωσης αυτής  ε ίναι  µεγάλη διότι  ζητείτα ι  

πλέον από όλους  όσους  έρχονται  να α ιτηθούν την έκδοση κάποιας  

άδειας  από το ∆ήµο και  όλο και  συχνότερα ζητείται  και  από άλλους  

οργανισµούς ,  γ ια παράδειγµα από Τράπεζες  γ ια  τη σύναψη δανείων.  

Η µη παροχή ∆ηµοτική Ενηµερότητας  λόγω χρεών προς  τους  ΟΤΑ 

ανήκει  στα διασφαλιστικά µέτρα ε ίσπραξης .  

 

 

 

 

                                                 
105 ΚΥΑ 45081/30-10-1997 
106 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 291-
293 
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6.4.-  Παραγραφή χρηµατικών απαιτήσεων  

          

         Η παραγραφή χρηµατικών απαιτήσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων,  

δ ιέπεται  από τ ις  δ ιατάξεις  των άρθρων 86-89 του Ν. 2362/95.  

πρόκειται  δηλαδή γ ια αµιγείς  κανόνες  δηµοσίου λογιστικού,  καθώς 

άλλες  ε ιδ ικότερες  διατάξεις  δεν περιέχονται  στη νοµοθεσία γ ια τους  

ΟΤΑ.  

         Κατά το άρθρο 86 παρ.  2  του Ν.  2362/95,  η χρηµατική 

απαίτηση του ∆ηµοσίου (και  των ΟΤΑ) µαζί  µε  τα συµβεβαιούµενα 

πρόστιµα παραγράφεται  µε  την πάροδο  πενταετίας  από τη λήξη του  

οικονοµικού έτους  µέσα στο οποίο έγινε  η ταµειακή βεβαίωση της 

οφειλής  και  αυτή κατέστη ληξιπρόθεσµη.  

         Κατά την παρ.  3  του  ιδ ίου άρθρου,  µετά την πάροδο  

ε ικοσαετίας  από την  ταµειακή βεβαίωση παραγράφεται  η χρηµατικού 

απαίτηση του ∆ηµοσίου (άρα και  του  ΟΤΑ) που:  

Α)  απορρέει  από σύµβαση που αυτό έχε ι  καταρτίσει  

Β)  απορρέει  από τελεσίδικη δικαστική απόφαση 

Γ)  γεννήθηκε συνεπεία άπιστης  διαχείρισης  

∆)  απορρέει  από διάταξη τελευταίας  βούλησης  

Ε)  αφορά περιοδικές  παροχές  

ΣΤ)  γεννήθηκε από  καταλογισµό οποιασδήποτε αρµοδίας  δηµόσιας 

αρχής ,  

Ζ)  προέκυψε από αυτοτελή διοικητικά πρόστιµα 

Η)  απορρέει  από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων 

Θ)  αφορά σε  απόδοση παρακρατηθέντων ή γ ια λογαριασµό αυτού 

ε ισπραχθέντων  φόρων,  τελών ή δικαιωµάτων 107.  

 

 

 

 

                                                 
107 Κοσµάς Νικολόπουλος, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2006, σελ. 294-
295 
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6.5.- Σύγχρονα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα έσοδα των ΟΤΑ 

Α’ βαθµού 

         

          To τµήµα του Προϋπολογισµού που αναφέρεται στα έσοδα, 

αποτελεί ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήµατα της οικονοµικής 

διαχείρισης των ΟΤΑ α’ βαθµού. Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα 

έσοδα είναι εξαιρετικά σοβαρά, καθώς συχνά οδηγούν στην 

καταστρατήγηση της αρχής της αληθείας και στην σκόπιµη παραβίαση 

της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισµού. 

Εποµένως πλήττεται σοβαρά η αρχή της νοµιµότητας που θα πρέπει να 

διέπει  τη διοικητική δράση. 

          Κατ’ αρχήν, πολύ συχνά τίθεται ζήτηµα πλασµατικότητας των 

εγγραφών των εσόδων. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να έπρεπε πρώτα να 

υπολογίζονται τα έσοδα, ώστε να διαµορφώνονται τα διαθέσιµα 

χρηµατικά ποσά για τον προγραµµατισµό των δαπανών, πολύ συχνά 

στην πράξη γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή πρώτα προγραµµατίζονται 

οι δαπάνες και στη συνέχεια γίνεται αναζήτηση των απαιτουµένων 

εσόδων.  

         Παράλληλα, πάσχει σοβαρά και η αποτελεσµατικότητα της 

είσπραξης των εσόδων. Στην πράξη είναι σύνηθες να αµελείται η 

Βεβαίωση µε Βεβαιωτικούς καταλόγους,  ώστε τα βεβαιωθέντα και µη 

εισπραχθέντα έσοδα να µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος 

στον Κωδικό Αριθµό 32 (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 

κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη). Επίσης µεταφέρονται από έτος σε 

έτος διάφορα έσοδα που στην πράξη γίνονται ανείσπρακτα και στη 

συνέχεια παραγράφονται. Η κωλυσιεργία στη λήψη αναγκαστικών 

µέτρων είσπραξης οφείλεται κατά κύριο λόγο σε πολιτικές 

σκοπιµότητες αλλά και στην δυσκολία των σχετικών διαδικασίων που 

απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις . Ωστόσο, η µη επίσπευση των 

εισπράξεων των οφειλών προς τους ΟΤΑ αποτελεί την κύρια πηγή 

οικονοµικής κακοδαιµονίας και ελλειµµάτων που τους χαρακτηρίζει.  

         Η συγκεκριµένη κατάσταση δεν οφείλεται µόνο σε υπαιτιότητα 

των ∆ήµων και των Κοινοτήτων. Είναι γεγονός ότι ο νοµοθέτης έχει  

δώσει µεγάλη βαρύτητα στον δηµοσιονοµικό έλεγχο των δαπανών από 
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τις αρµόδιες υπηρεσίες, χωρίς να έχει  µεριµνήσει επαρκώς για τον 

έλεγχο των εισπράξεων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι 

καταλογιστικές πράξεις για ανοίκειες πληρωµές είναι πάρα πολλές, 

αλλά ελάχιστες για τη µη είσπραξη εσόδων. Λόγω της µεγάλης ανοχής 

που επικρατεί στο θέµα αυτό, οι ιδιώτες µεριµνούν πρώτα για την 

πληρωµής των υπολοίπων χρεών τους (π.χ.  προς τις  τράπεζες) και στη 

συνέχεια αποπληρώνουν τα χρέη τους προς τους ∆ήµου/Κοινότητες.  

Ακόµη και δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν τα ποσά των οφειλών 

προς τους ΟΤΑ συχνά µένουν ανεφάρµοστες.  

         Για την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δυστοκίας στην 

είσπραξη των εσόδων έχει εκφρασθεί η άποψη ότι θα ήταν χρήσιµη η 

δηµιουργία ενός κεντρικού δικαστικού γραφείου που να προωθεί τη 

λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης και να µην επαφίεται µόνο 

στους ΟΤΑ η έναρξη της συγκεκριµένης διαδικασίας.  

 

 

7.-  Oι ∆απάνες των ΟΤΑ α’ βαθµού 

 

7.1.- Τα είδη των ∆απανών (Υποχρεωτικές-Προαιρετικές) 

          

        Η διενέργεια των δαπανών των ΟΤΑ α’ βαθµού διέπεται από το 

Β.∆. του 1959 καθώς και το νέο ∆.Κ.Κ., ενώ οι κρατικές δαπάνες 

διενεργούνται όπως ορίζει ο Ν. 2362/95, δηλαδή δεν εφαρµόζεται 

πλέον η ίδια νοµοθεσία ,όπως συµβαίνει  µε τη βεβαίωση και είσπραξη 

των εσόδων. Ωστόσο η διενέργεια των δαπανών παρουσιάζει και στις  

δύο περιπτώσεις σηµαντικές οµοιότητες, ήτοι τηρείται (από 

διαφορετικά όργανα) η ίδια δηµοσιολογιστική διαδικασία.  

         Σύµφωνα µε τα άρθρα  25 παρ. 1 του Ν. 3202/03 και 158 παρ. 

του νέου ∆ΚΚ, οι δαπάνες των ∆ήµων και των Κοινοτήτων 

διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές .   

         Υποχρεωτικές δαπάνες  ε ίναι :  

α)  Τα έξοδα παράστασης,  η αποζηµίωση των συµβούλων για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού 
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συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα 

κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. 

β)  Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και 

των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης.  

γ)  Τα είδη ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων. 

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

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, 

καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

καθώς και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό.  

ε)  Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις  

δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.  

στ)  Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.  

ζ)  Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 

η)  Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 

θ)  Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων δήµων και κοινοτήτων. 

ι)  Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 

και των προγραµµατικών συµβάσεων. 

ια)  Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων των 

άρθρων 190 και 203-205 του ∆.Κ.Κ. (ΦΕΚ 231 Α'), ως προς το ποσό 

που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 

ιβ)  Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών 

αποφάσεων και για την εξόφληση εκκαθαρισµένων οφειλών. 

ιγ)  Οι εισφορές που επιβάλλονται από ειδικούς νόµους.  

 

         Οι υποχρεωτικές δαπάνες εγγράφονται κατά προτεραιότητα στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου/κοινότητας,  ενώ οι προαιρετικές δαπάνες 

εγγράφονται µόνο εφόσον υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από τα έσοδα. 

Αντίστοιχα, οι υποχρεωτικές δαπάνες εκτελούνται κατά προτεραιότητα 

έναντι των προαιρετικών που εκτελούνται, µόνο εφόσον το επιτρέπουν 

τα ταµειακά διαθέσιµα του ΟΤΑ. Ο χαρακτηρισµός µιας δαπάνης ως 

υποχρεωτικής έχει την έννοια ότι προηγείται  η εγγραφή της στον 
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προϋπολογισµό και η πληρωµή της,  έναντι οποιασδήποτε άλλης 

δαπάνης108.   

         Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στο προϋπολογισµό του 

∆ήµου δε συνεπάγεται αυτοµάτως και την έγκριση για την 

πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής.  Για την πραγµατοποίηση 

της δαπάνης απαιτείται προηγουµένως η σύνταξη έκθεσης ανάληψης 

δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης από τα αρµόδια όργανα 

του ∆ήµου και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάθεση εκτέλεσης της 

δαπάνης και τέλος η εκκαθάριση των δαπανών109.  

         Η διαδικασία αυτή παρακάµπτεται σε ελάχιστες περιπτώσεις,  

ήτοι στις  περιοριστικά αναφερόµενες στο άρθρο 158 παρ. 4 και 7 του 

∆ΚΚ, σε περιπτώσεις απροβλέπτων καταστροφών σε δίκτυα ύδρευσης,  

άρδευσης, αποχέτευσης και φωτισµού καθώς και στις απευθείας 

αναθέσεις  προµηθειών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.  Στις περιπτώσεις  

αυτές, εάν δεν υπάρχει πίστωση στο προϋπολογισµό ή αυτή είναι  

ανεπαρκής, τότε η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται 

στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίαση του δηµοτικού/κοινοτικού 

συµβουλίου110.  

 

7.2.- Η Ανάληψη της ∆απάνης 

 

         Ανάληψη της δαπάνης είναι η διοικητική πράξη µε την οποία 

αποφασίζεται (εγκρίνεται) η πραγµατοποίηση ορισµένης δαπάνης. Η 

ανάληψη είναι το στάδιο που πραγµατοποιείται πριν από την 

πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης111.   

                                                 
108 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
290-291 
109 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
290-291 
 
110 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
290-291 
 
111 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 92 
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         Όπως ήδη αναφέρεται, µε την ψήφιση του προϋπολογισµού δεν 

καθιερώνεται υποχρέωση, αλλά ευχέρεια ανάλωσης των πιστώσεων, 

που είναι  εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Η ευχέρεια αυτή 

σχετίζεται µε : α)  την πραγµατοποίηση ή µη των προβλεποµένων 

δαπανών, β)  στον προσδιορισµό του ύψους της δαπάνης, γ)  στην 

επιλογή του χρόνου πραγµατοποίησης της δαπάνης112 .  Η ανάληψη της 

δαπάνης είναι η πράξη µε την οποία ασκείται η προαναφερόµενη 

διακριτική ευχέρεια ,  δηλαδή η πράξη µε την οποία εγκρίνεται η 

πραγµατοποίηση ορισµένης δαπάνης και διατίθεται η απαιτούµενη 

πίστωση για την πληρωµή της113.       

       

 

7.2.1.- H ∆ιαδικασία της Ανάληψης ∆απάνης 

 

         Οι δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού 

αναλαµβάνονται µε τη διαδικασία που ορίζεται από τα άρθρα 12-19 του 

Β.∆. του 1959 που ορίζουν ότι:  

Α) Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης, η 

αρµόδια δηµοτική υπηρεσία συντάσσει την έκθεση ανάληψης δαπάνης 

(άρθρο 12 Β.∆. 1959).  

Β) Η Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης  (Ε.Α.∆.) θα πρέπει να αναφέρει τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

- το είδος και την αιτία της δαπάνης 

-τον αριθµό της Ε.Α.∆. 

- το απαιτούµενο ποσό της δαπάνης αριθµητικώς και ολογράφως 

- οι γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή αποφάσεων 

στους οποίους στηρίζεται η δαπάνη 

- το οικονοµικό έτος που αφορά 

- το κεφάλαιο και το άρθρο του προϋπολογισµού  που βαρύνει η 

δαπάνη την αρχική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του 

∆ήµου και στον συγκεκριµένο κωδικό αριθµό 

- τη διαµόρφωση του ποσού µε βάση τις προηγηθείσες αναµορφώσεις 

                                                 
112 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 92 
113 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 92 
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- το συνολικό ποσό που έχει αφαιρεθεί µε προηγούµενη Ε.Α.∆. 

- το ποσό που αποµένει στην πίστωση 

- το ποσό που αφορά η συνταχθείσα Ε.Α.∆. 

- το ποσό που αποµένει στην πίστωση (άρθρο 13 Β.∆. 1959).  

Για κάθε δαπάνη συντάσσεται ξεχωριστή έκθεση ανάληψης δαπάνης.  

Γ) Η ΕΑ∆ αποστέλλεται στη λογιστική υπηρεσία και αφού εξεταστεί η 

νοµιµότητα της δαπάνης και διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαθέσιµη 

πίστωση στον προϋπολογισµό, αυτή καταχωρείται στο Βιβλίο 

Αναλαµβανοµένων Υποχρεώσεων114  (άρθρο 13 Β.∆. 1959).   

         Η ΕΑ∆ δεν έχει µόνο την έννοια της δέσµευσης πίστωσης του 

προϋπολογισµού, αλλά εµπεριέχει και την έννοια της εντολής για 

την εκτέλεση της δαπάνης αλλά και της υποχρέωσης που 

δηµιουργείται στο ∆ήµο προς πληρωµή.  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Β.∆. 17-5/15-6-1959, ο 

προϊστάµενος της λογιστικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας δαπανών 

οφείλει  µε προσωπική του ευθύνη να αρνηθεί αιτιολογηµένα και 

εγγράφως τη θεώρηση της ΕΑ∆ στις  ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.-  Εάν η δαπάνη είναι προδήλως παράνοµη, δηλαδή δεν προβλέπεται 

από διατάξεις νόµου ή δεν εξυπηρετεί  το σκοπό του ΟΤΑ. Εντελώς 

ενδεικτικά αναφέρονται διάφορα είδη δαπανών που έχουν κριθεί µη 

σύννοµες από το Ελεγκτικό Συνέδριο:  

▪   δαπάνες για την καταχώρηση διαφήµισης του ∆ήµου σε εφηµερίδα µε 

σκοπό την τουριστική προβολή 

▪ δαπάνες για τη διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο 

προσωπικό του ∆ήµου, καθώς η δαπάνη αυτή βαρύνει τους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς 

▪ δαπάνες για τη δηµοσίευση στον τοπικό τύπο ευχών του ∆ηµάρχου 

προς τους δηµότες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων/Πάσχα115.  

 

2.-  Εάν η δαπάνη δεν µπορεί να καλυφθεί από τη διαθέσιµη στον 

προϋπολογισµό πίστωση/ το διαθέσιµο υπόλοιπο της πίστωσης. 

                                                 
114 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
291-292 
115 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 96-97 
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3.-  Εάν η δαπάνη καταχωρήθηκε σε λανθασµένο κωδικό.  

         Στις περιπτώσεις αυτές, µόνο η έγγραφη εντολή του ∆ηµάρχου 

αίρει την ευθύνη του προϊσταµένου της λογιστικής υπηρεσίας ή της 

υπηρεσίας δαπανών (άρθρο 14 παρ. 2 του Β.∆. 1959).  Πιστώσεις που 

έχουν δεσµευθεί µε ΕΑ∆ δεν µπορούν να διατεθούν για άλλη αιτία, 

εκτός εάν διαταχθεί  η διαγραφή  ή ανατροπή αυτής µε εντολή του 

∆ηµάρχου. 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 175 παρ. 2 ∆ΚΚ, µε Π.∆. θα ρυθµιστούν 

τα ζητήµατα που αφορούν µεταξύ άλλων στον τρόπο διάθεσης των 

πιστώσεων και στην ανάληψη των υποχρεώσεων. Το αναµενόµενο αυτό 

Π.∆. δεν έχει ακόµη εκδοθεί ,  συνεπώς η διαδικασία ανάληψης της 

δαπάνης εξακολουθεί να διέπεται από το Β.∆. 17-5/15-6-1959. 

 

7.2.2.- H ∆ιαδικασία της Ανάληψης ∆απάνης στα δηµοτικά και 

κοινοτικά Ν.Π.∆.∆. 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Β.∆. 1959, σε 

συνδυασµό 240 παρ. 2 και 236 παρ. 1 του ∆ΚΚ, η ανάληψη δαπάνης σε 

βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοτικού/κοινοτικού 

ΝΠ∆∆, πραγµατοποιείται από τον Πρόεδρο αυτού. 

         Η ανάληψη δαπανών και η διάθεση/ψήφιση της πίστωσης,  

αποτελούν δύο ξεχωριστές αρµοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά 

κανόνα από διαφορετικό όργανο. Η ανάληψη της δαπάνης αποτελεί  

αρµοδιότητα του Προέδρου αυτού, ενώ η διάθεση/ψήφιση της πίστωσης 

αποτελεί αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της εκτελεστικής 

επιτροπής τους.116  Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για την 

ανάληψη δαπάνης από τους ∆ήµους και τις Κοινότητες.  

 

 

 

 

                                                 
116 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 156 
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7.3.- Η ∆ιάθεση (Ψήφιση) της Πίστωσης 

 

         Η αναγραφή Πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου δεν 

σηµαίνει και έγκριση για την πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος 

αυτής. Μετά την ψήφιση του προϋπολογισµού και την επικύρωσή του 

από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, οι πιστώσεις δεν µπορούν 

να πραγµατοποιηθούν, εάν δεν ψηφιστούν µε απόφαση του αρµοδίου 

κατά περίπτωση οργάνου. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, η διάθεση της πίστωσης είναι σύννοµη, αν η δαπάνη 

προβλέπεται από ρητή διάταξη νόµου ή αν κατ’ εξαίρεση εξυπηρετεί  

τους σκοπούς του ∆ήµου. Στη δεύτερη περίπτωση το ύψος της δαπάνης 

απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου διατάκτη, αλλά 

ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για υπέρβαση των άκρων ορίων 

αυτής.  

         Μετά την καταχώρηση της Έκθεσης Ανάληψης ∆απάνης  στο 

Βιβλίο Αναλαµβανοµένων Υποχρεώσεων, ο ∆ήµαρχος δια της αρµόδιας 

υπηρεσίας υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή τη ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή εισήγηση για τη διάθεση της πίστωσης και της έγκριση της 

δαπάνης. Κατά κανόνα, η έγκριση δαπανών και η διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισµού γίνεται µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής (άρθρο 103 παρ. 2 του ∆ΚΚ). 

         Κατ’ εξαίρεσιν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 του 

άρθρου 158 ∆ΚΚ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να ψηφίζει πιστώσεις  

σχετικά µε:  

1.- εθνικές ή τοπικές γιορτές,  πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές 

αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο 

∆ήµος, ή άλλοι φορείς µε συµµετοχή του ∆ήµου/της Κοινότητας,  

2.- τιµητικές διακρίσεις , αναµνηστικά δώρα, δαπάνες δηµοσίων 

σχέσεων, 

3.-  την τουριστική προβολή του ∆ήµου/Κοινότητας, και  

4.-  έκτακτες επιχορηγήσεις σε Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου/της Κοινότητας.  

         Με απόφαση του ∆ηµάρχου/Προέδρου της Κοινότητας µπορούν 

να διατίθενται πιστώσεις σχετικά µε:  

1.-  επικοινωνίες κάθε µορφής,  
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2.-  την άµεση αποκατάσταση απροβλέπτων ζηµιών σε δρόµους και 

δίκτυα πάσης φύσεως. Αν ο προϋπολογισµός του έργου δεν υπερβαίνει 

τα 10.271,46 €, µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση µε απόφαση του 

∆ηµάρχου (άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 3202/03).  

         ∆ιάθεση χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιουδήποτε οργάνου 

πραγµατοποιείται  στις εξής περιπτώσεις:  

1.-  αποδοχές κάθε είδους προσωπικού 

2.-  έξοδα παράστασης 

3.- µισθώµατα ακινήτου που χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες του 

∆ήµου/Κοινότητας 

4.-  έξοδα κίνησης εισπρακτόρων 

5.- εισφορές για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων-εξόδων και 

εισπρακτόρων ΟΤΑ  

6.-  εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.  

         Για τα ΝΠ∆∆, τα Ιδρύµατα και τους Συνδέσµους των ΟΤΑ α’ 

βαθµού, η γενική αρµοδιότητα του άρθρου 103 ∆ΚΚ για την έγκριση 

των υποχρεωτικών δαπανών ανήκει στην αρµοδιότητα της 

Εκτελεστικής Επιτροπής αυτών, όπως και στους ∆ήµους και τις  

Κοινότητες, όπου αντίστοιχη η αρµοδιότητα ανήκει στη ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή (άρθρα, 236 και 103 ∆ΚΚ). Οι εξαιρέσεις του άρθρου 158 

∆ΚΚ, για την ψήφιση πιστώσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ισχύουν 

αντίστοιχα και για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτών. Επίσης οι  

περιπτώσεις όπου ο ∆ήµαρχος/Πρόεδρος µπορεί µόνο µε απόφασή του 

να διαθέτει πιστώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για την πληρωµή 

δαπανών από τον Πρόεδρο του δηµοτικού/κοινοτικού ΝΠ∆∆117.   

         Η ανάληψη της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης αποτελούν 

δύο εντελώς ξεχωριστές ενέργειες, που ασκούνται κατά κανόνα από 

διαφορετικό όργανο και έχουν διαφορετική έννοια, παρόλο που για 

τους ΟΤΑ, µεταξύ των δύο αυτών όρων υφίσταται σύγχυση. Η ανάληψη 

της δαπάνης δεν ολοκληρώνεται µε την σύνταξη της ΕΑ∆ που 

προβλέπει το Β∆ του 1959, εάν δεν συµπληρωθεί µε την 

                                                 
117 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 159 
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ψήφιση/διάθεση της πίστωσης του ∆ΚΚ. Η ΕΑ∆ µπορεί λοιπόν να 

θεωρηθεί ως υπό λογιστική έννοια ανάληψη της δαπάνης, και η 

ψήφιση/διάθεση της πίστωσης έχει χαρακτηρισθεί  ως υπό νοµική 

έννοια ανάληψη της δαπάνης.118 

 

7.4.- Η Ανάθεση Εκτέλεσης της ∆απάνης 

 

         Εκτός από την ανάληψη της δαπάνης µε την σύνταξη ΕΑ∆ και τη 

διάθεση της πίστωσης από το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο, για 

ορισµένες κατηγορίες δαπανών, όπως είναι µεταξύ άλλων η εκτέλεση 

έργων, εργασιών, µεταφορών, µίσθωση µηχανηµάτων, προµηθειών, ο  

νόµος απαιτεί και απόφαση αρµοδίου οργάνου για την ανάθεση 

εκτέλεσης της δαπάνης. Η ανάθεση εκτέλεσης γίνεται µε διαγωνισµό ή 

απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα 

χρηµατικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά , για κάθε περίπτωση 

χωριστά.  

         Πιο συγκεκριµένα, για τη διενέργεια εργασιών, παροχής 

υπηρεσιών και µεταφορών, κατά τις διατάξεις του Π.∆.28/80 (άρθρο 

209 παρ. 2 του ∆ΚΚ) απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Εάν όµως υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στον προϋπολογισµό, που 

δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, επιτρέπεται η 

απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής εργασίας, υπηρεσίας ή 

µεταφοράς, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατά τις  διατάξεις  

του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/97 και άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 

2638/98. Στα ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, για όλα τα παραπάνω απαιτείται  

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

         Για τη διενέργεια όλων πλέον των προµηθειών που διενεργούνται 

από τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (ΥΠΕΣ∆∆Α 11389/1993) 

(ΦΕΚ 185 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή ΕΚΠΟΤΑ), κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 ∆ΚΚ, απαιτείται προηγούµενη 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εγκρίνει την 

                                                 
118 Κ. Σαββαϊδου, Κ. Νικολόπουλος, Α. Σαπουνάκης,, Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: 
Πόροι, Έσοδα, ∆απάνες, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007, σελ. 
293-296  και Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 95-99 
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πραγµατοποίηση της προµήθειας.  Εάν πρόκειται  για ΝΠ∆∆ του ΟΤΑ, 

απαιτείται απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτού. Εάν η αξία 

της προµήθειας δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης, 

επιτρέπεται η ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης (προµήθειας) απευθείας  

από το ∆ήµαρχο ή ύστερα από πρόχειρο ∆ιαγωνισµό από τη 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή κατά τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Στα ΝΠ∆∆ των 

ΟΤΑ, αν η αξία της προµήθειας δεν υπερβαίνει  το όριο της απευθείας 

ανάθεσης, επιτρέπεται η ανάθεση αυτής απευθείας από τον Πρόεδρο 

του νοµικού προσώπου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του 

άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, ή ύστερα από πρόχειρο ∆ιαγωνισµό από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τις  διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

         Μετά την εκτέλεση της δαπάνης µε την τήρηση της νόµιµης 

διαδικασίας προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΤΑ το 

προβλεπόµενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικό. 

Τέλος συντάσσονται και υπογράφονται από τις αρµόδιες επιτροπές τα 

Πρωτόκολλα παραλαβής έργων, εργασιών, προµηθειών κλπ και 

βεβαιώνονται η καλή εκτέλεση των εργασιών, η ορθότητα των 

ποσοτήτων και η άριστη κατάσταση των παραληφθέντων υλικών. Όλα 

τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την έναρξη της επόµενης φάσης που 

είναι η εκκαθάριση της δαπάνης119.  

 

7.5.- Εκκαθάριση ∆απανών 

 

         Μετά τα στάδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω ακολουθεί η 

εκκαθάριση της δαπάνης, η οποία αποτελεί αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου, 

αλλά ασκείται από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία του ∆ήµου και 

διέπεται από τα άρθρα 20-22 του Β.∆. 17-5/15-6-1959.  Σύµφωνα µε το 

άρθρο 20 αυτού, εκκαθάριση είναι η πράξη µε την οποία αναγνωρίζεται 

η οφειλή του ∆ήµου ως νοµίµως αναληφθείσα και υφιστάµενη και 

προσδιορίζεται το ποσό αυτής. Συνιστά διακριτή φάση της διαδικασίας 

                                                 
119  Θανάσης Παζαρλόγλου, Προσεγγίσεις Προβληµατισµοί επί των ∆απανών των ΟΤΑ, Α’ τεύχος, 
2008 και  Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 162-164 
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πληρωµής, ιδιαίτερα σηµαντική διότι  σε αυτήν ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά και τεκµηριώνεται το σύννοµο της δαπάνης.  

         Σύµφωνα µε το Ν. 2362/95 Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ως 

εκκαθάριση νοείται  η πράξη µε την οποία προσδιορίζονται τα 

δικαιώµατα των πιστωτών του δηµοσίου και συνίσταται στην εξέταση 

όλων των νοµίµων δικαιολογητικών για να διαπιστωθεί  αν :  

-  η δαπάνη προβλέπεται από το νόµο 

-  αναλήφθηκε νόµιµα 

-  υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά 

-  δεν υπέπεσε σε παραγραφή 

-  δεν εµφιλοχώρησαν παρατυπίες στην υλοποίηση. 

Εποµένως για τους ΟΤΑ η εκκαθάριση της δαπάνης συνίσταται :  

-  στην επαλήθευση της ανάληψης της δαπάνης 

-  στον έλεγχο της τήρησης της προβλεπόµενης διαδικασίας 

διάθεσης της πίστωσης και ανάθεση εκτέλεσης της δαπάνης 

-  στον έλεγχο νοµιµότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

που ορίζει  ο νόµος για κάθε δαπάνη 

-  στον προσδιορισµό της απαίτησης του δικαιούχου. 

 

         Τα δικαιολογητικά των δαπανών που πραγµατοποιούν οι δήµοι 

και οι κοινότητες διακρίνονται:  

Α) στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση της 

δαπάνης και την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος 

Β) στα δικαιολογητικά νοµιµοποίησης των δικαιούχων και εξόφλησης 

των χρηµατικών ενταλµάτων ή άλλων τίτλων πληρωµής 

Γ) στα δικαιολογητικά που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις όπως 

είναι τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας120.   

         Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε δαπάνη 

από ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, 

τα βασικά δικαιολογητικά για ορισµένες κατηγορίες δαπανών 

απαριθµούνται στα άρθρα 26 και 60 του Β.∆. 17-5/15-6-1959. Το 

γεγονός ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκύπτουν από το ανωτέρω 

                                                 
120 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 101-102 
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Β.∆. και την ΥΑ 81/59774/86 του ΥΠΕΣ∆∆Α, υποδεικνύει  το 

νοµοθετικό κενό, δηλαδή την ανυπαρξία ενός κανονιστικού κειµένου 

που να προσδιορίζει  µε σαφήνεια τα δικαιολογητικά για κάθε είδος  

δαπάνης. Έτσι,  κατά τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΙΟ, προκύπτουν µη σύννοµες δαπάνες,  

επειδή δε στηρίζονται σε πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά που όµως 

δεν απαριθµούνται ρητώς και σαφώς σε κανένα ενιαίο νοµοθετικό 

κείµενο. 

         Ο έλεγχος των δαπανών σε αυτό το στάδιο συνίσταται σε έλεγχο 

νοµιµότητας και σκοπιµότητας. Οι προϊστάµενοι των αρµοδίων 

υπηρεσιών οφείλουν µε προσωπική τους ευθύνη να αρνούνται την 

έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής εάν:  

- η δαπάνη είναι  προδήλως παράνοµη ή 

- η δαπάνη δεν έχει αναληφθεί νόµιµα, 

- δεν έχει  ψηφιστεί από αρµόδιο όργανο 

- η σχετική απαίτηση έχει υποπέσει  σε παραγραφή 

- δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά121.  

  

7.6.- Το Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής 

 

         Μετά την εκκαθάριση της δαπάνης η αρµόδια λογιστική 

υπηρεσία του ∆ήµου προκαλεί  την πληρωµή της νοµίµως 

πραγµατοποιηθείσης και εκκαθαρισθείσης δαπάνης, µε την έκδοση 

Χ.Ε.Π. (άρθρο 23 παρ. 1 του Β.∆. 1959) .   Εποµένως, το ΧΕΠ είναι µια 

διοικητική πράξη µε την οποία εντέλλεται το αρµόδιο ταµείο για την 

πληρωµή ορισµένης νοµίµως εκκαθαρισθείσης δαπάνης.  

         Η έκδοση ΧΕΠ είναι υποχρεωτική για κάθε νοµίµως 

εκκαθαρισµένη δαπάνη. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της νοµιµότητας 

ΧΕΠ που δεν εντάσσεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελ.Σ. από τον 

προϊστάµενο της ταµειακής υπηρεσίας, η αναφορά του γνωστοποιείται  

στο ∆ήµαρχο και εάν αυτός απορρίψει τους λόγους αµφισβήτησης,  το 

                                                 
121  Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 164-169 και σελ. 204 
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ΧΕΠ εκτελείται . Στη συνέχεια χωρίς καθυστέρηση και µε όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλεται στο Ελ.Σ. για έλεγχο κατά 

προτεραιότητα (άρθρο 175 παρ. 3 ∆ΚΚ). 

         Αναφορικά µε τα ΝΠ∆∆ των ΟΤΑ, τα ΧΕΠ συνυπογράφονται από 

τον Πρόεδρο του ∆Σ αυτών. Τα καθήκοντα για εκκαθάριση της δαπάνης 

και έκδοσης ΧΕΠ  ανατίθενται στη λογιστική υπηρεσία του νοµικού 

προσώπου ή στον υπάλληλο του ΟΤΑ που έχει συστήσει το νοµικό 

πρόσωπο και στον οποίο ανατίθενται πρόσθετα καθήκοντα εκκαθάρισης 

δαπανών και εντολών πληρωµής για λογαριασµό του νοµικού 

προσώπου. 

         Τα ΧΕΠ αποτελούνται από δύο όµοια µέρη (στέλεχος και κύριο 

ένταλµα) στα οποία πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:  

Α) ο αύξων αριθµός του ΧΕΠ και το οικονοµικό έτος στο οποίο 

ανάγεται η δαπάνη, 

Β) το κεφάλαιο και το άρθρο του προϋπολογισµού σε βάρος του οποίου 

εκδίδεται το ΧΕΠ και ο πλήρης τίτλος αυτού 

Γ) ο λογαριασµός (τακτικά έσοδα, έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα, έκτακτα 

ειδικευµένα έσοδα)  από τα έσοδα του οποίου θα πληρωθεί το ΧΕΠ 

∆) το ταµείο στο οποίο απευθύνεται 

Ε) το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου 

ΣΤ) η αιτία πληρωµής 

Ζ) το πληρωτέο ποσό 

Η) ο αριθµός και το είδος των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται122.  

         Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του ΧΕΠ 

πρέπει να είναι πρωτότυπα και να µη φέρουν αλλοιώσεις.  Τα ΧΕΠ µαζί 

µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρούνται στα βιβλία της 

λογιστικής υπηρεσίας και αποστέλλονται στο ταµείο.  Εάν µείνουν 

ανεξόφλητα µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους ακυρώνονται και 

µεταφέρονται στο νέο οικονοµικό έτος.   

         Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ που υπάγονται στον προληπτικό 

έλεγχο του Ελ. Σ.  τα ΧΕΠ εκδίδονται σε δύο σειρές µε διαφορετική 

αρίθµηση :   

                                                 
122 Ι.∆. Θεοδώρου, Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, 2008, σελ. 112-113 
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Α) Στη Σειρά Α’ εκδίδονται τα ΧΕΠ οι εντελλόµενες δαπάνες των 

οποίων εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου  (άρθρο 169 παρ. 2 ∆ΚΚ) 

και 

Β) Στη Σειρά Β’ εκδίδονται τα ΧΕΠ οι εντελλόµενες δαπάνες των 

οποίων υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο (άρθρο 169 παρ. 2 ∆ΚΚ) .  

         Το προβλεπόµενο από το άρθρο 175 παρ. 2 Π∆ που θα ρυθµίζει  

µεταξύ άλλων τα σχετικά µε την εκκαθάριση και εντολή των δαπανών 

δεν έχει ακόµα εκδοθεί.  Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 271 παρ. 1 ,  

ώσπου να εκδοθεί αυτού θα ισχύουν οι  διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-

1959, µε τις  ελλείψεις και τα κενά που αυτό συνεπάγεται123.   

         Ο έλεγχος , η εκκαθάριση και η εντολή πληρωµής των δαπανών 

του ∆ηµοσίου πραγµατοποιείται από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών που αποστέλλονται από 

τους διατάκτες. Οι Υ.∆.Ε. είναι οι πρώην Υπηρεσίες Εντελλοµένων 

Εσόδων και ανήκουν στο Υπουργείο Οικονοµικών (Γ.Λ.Κ.). Ο έλεγχος 

που πραγµατοποιείται από αυτές είναι έλεγχος νοµιµότητας και 

κανονικότητας Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, το Γ.Λ.Κ. 

καταρτίζει έκθεση επί του ελέγχου των δαπανών του κρατικού 

Προϋπολογισµού και την υποβάλλει  στον Υπουργό Οικονοµικών 

(αρθρ.26 Κ∆Λ). Κατά συνέπεια, ακολουθείται  η ίδια δηµοσιολογιστική 

διαδικασία από διαφορετικά όργανα. 

 

7.7.- Η Πληρωµή των δαπανών 

 

         Η εξόφληση των ΧΕΠ διενεργείται: 

Α) απευθείας από το ταµείο 

Β) µε την πληρωµή µέσω τράπεζας 

Γ) µε σύσταση παρακαταθήκης στο Τ.Π κ ∆. 

∆) µε εξόφληση µε ταχυδροµική επιταγή 

Ε) µε συµψηφισµό απαιτήσεων. 

                                                 
123 Κοσµάς Νικολόπουλος, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 2008, σελ. 299-304 
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         Ο αρµόδιος ταµίας για κάθε ΧΕΠ που εξοφλεί,  εκδίδει απόδειξη  

που υπογράφει ο δικαιούχος και η οποία στη συνέχεια επισυνάπτεται 

στο ΧΕΠ και σφραγίζει  το ΧΕΠ µε τη σφραγίδα «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ».  

 

7.8.- Ο Προληπτικός και ο Κατασταλτικός έλεγχος των ∆απανών. 

 

         Το άρθρο 98 παρ. 1 εδαφ. α’ του ισχύοντος Συντάγµατος ορίζει ότι  

στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει ιδίως «ο έλεγχος 

των δαπανών του Κράτους, καθώς και των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή άλλων νοµικών προσώπων που υπάγονται µε 

ειδική διάταξη νόµου στο καθεστώς αυτό», δηλαδή ο προληπτικός 

έλεγχος των δαπανών τους.  

         Το άρθρο 23 του Ν. 3202/2003, σε συνδυασµό µε τους νόµους 

3250/2004 (άρθρο 11) και 3220/2005 (άρθρο 18 παρ. 9) ορίζουν ότι  

από 1/7/2005 «οι δαπάνες των ΟΤΑ πρώτου βαθµού µε πληθυσµό άνω 

των 5.000 κατοίκων, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  που διέπουν αυτό».  

         Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στη θεώρηση των χρηµατικών 

ενταλµάτων πληρωµής, πριν από την εξόφλησή τους, αλλά εκτείνεται 

και στον έλεγχο πριν από την υπογραφή τους, των συµβάσεων που 

υπερβαίνουν το ποσό του 1.000.000 € (Ν. 3310/2005).  

         Ο προληπτικός έλεγχος διακρίνεται σε τυπικό και παρεµπίπτοντα 

έλεγχο. Ο τυπικός έλεγχος διακρίνεται περαιτέρω σε έλεγχο 

νοµιµότητας, έλεγχο κανονικότητας και ουσιαστικό έλεγχο. 

         Ο έλεγχος νοµιµότητας  συνίσταται στην εξακρίβωση για το :1) 

εάν υπάρχει για τη δαπάνη νοµίµως εγγεγραµµένη πίστωση και 2) εάν 

τηρήθηκαν οι διατάξεις του νόµου για την οικονοµική διαχείριση των 

ΟΤΑ  ή κάθε άλλου νόµου ή διατάγµατος εφαρµοζόµενου στους ΟΤΑ. 

Ειδικότερα ελέγχεται η τήρηση της αρχής της ειδικότητας και της 

αποκλειστικότητας των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 

πιστώσεων.  

       Ως  έλεγχος κανονικότητας  νοείται  ο έλεγχος για την τήρηση των 

διατάξεων και διαδικασιών του δηµοσίου λογιστικού και κάθε άλλου 

νόµου, διατάγµατος ή σχετικής απόφασης και πιο συγκεκριµένα, η 
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διαπίστωση της νόµιµης ανάληψης της δαπάνης,  της επισύναψης των 

νοµίµων δικαιολογητικών για την αναγνώριση και εκκαθάριση της 

σχετικής δαπάνης και της εξακρίβωσης εάν η πίστωση έχει υποπέσει  σε 

παραγραφή. 

         O oυσιαστικός έλεγχος  σχετίζεται µε το ουσιαστικό µέρος της 

δαπάνης/διαχείρισης,  δηλαδή κάθε ζήτηµα που δεν µπορεί να αναχθεί  

σε έλεγχο της λογιστικής ακρίβειας των αριθµητικών δεδοµένων. 

Έλεγχος των ουσιαστικών κρίσεων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 

της διοικητικής αρχής δεν χωρεί,  µε εξαίρεση τον έλεγχο για υπέρβαση 

των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας.  Εξετάζεται επίσης η 

ακρίβεια των πραγµατικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στα 

δικαιολογητικά. 

         Ο παρεµπίπτων έλεγχος  αφορά στην εξέταση από το Ελ.Σ. όλων 

των παρεµπιπτόντως αναφυοµένων ζητηµάτων, δηλαδή στον έλεγχο της 

νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε την επίµαχη  

δαπάνη, εφόσον τα ζητήµατα αυτά δεν έχουν κριθεί οριστικά και 

τελεσίδικα µε απόφαση αρµοδίου ∆ικαστηρίου. 

         Σε περίπτωση άρνησης του Επιτρόπου για θεώρηση του σχετικού 

εντάλµατος, αυτός εκθέτει τους λόγους άρνησης, σε σχετική πράξη του,  

που αποστέλλεται στην εκδώσασα το χρηµατικό ένταλµα υπηρεσία. Εάν 

η υπηρεσία αµφισβητεί τη νοµιµότητα της άρνησης αυτής  

επανυποβάλλει το χρηµατικό ένταλµα στον Επίτροπο, ο οποίος αν 

αρνηθεί εκ νέου τη θεώρησή του, το αποστέλλει µε σχετική έκθεσή του 

για οριστική κρίση στο οικείο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου  που 

επιλαµβάνεται των λόγων της διαφωνίας και αποφασίζει  µε Πράξη του. 

Η Πράξη αυτή είναι υποχρεωτική τόσο για τον Επίτροπο όσο και για το 

διατάκτη. Η άρνηση θεώρησης του αρµοδίου Τµήµατος υπόκειται σε 

ανάκληση, ολική ή µερική, από το ίδιο το Τµήµα που την εξέδωσε. 

         Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε περίπτωση που ο ταµίας 

αµφισβητήσει τη νοµιµότητα του Χ.Ε.Π (για τα µη υποκείµενα στον 

προληπτικό έλεγχο) γνωστοποιώντας στο ∆ήµαρχο/Πρόεδρο κοινότητας 

τους σχετικούς λόγους, αυτοί µπορεί να τους αµφισβητήσουν, ώστε το 

Χ.Ε.Π. να εκτελεστεί. Στην περίπτωση αυτή το ΧΕΠ αποστέλλεται για 

έλεγχο κατά προτεραιότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  
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          Εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει παράνοµη την εντελλόµενη 

δαπάνη και αρνηθεί  να θεωρήσει το ένταλµα, ο ∆ήµαρχος δεν µπορεί 

να ζητήσει την υπ’ ευθύνη του θεώρηση του εντάλµατος.  Σε αυτό 

ακριβώς το σηµείο διαφοροποιείται ο προληπτικός έλεγχος των ΟΤΑ 

από αυτόν των δαπανών του κεντρικού κράτους,  ο Υπουργός µπορεί να 

ζητήσει  την υπ’ ευθύνη του θεώρηση του εντάλµατος και στη συνέχεια 

να ακολουθήσει ο έλεγχος της Βουλής,  η οποία θα απορρίψει ή θα 

εγκρίνει  (όπως πάντοτε συµβαίνει)  τη σχετική πράξη του Υπουργού124.   

         Η  θεώρηση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος από τον 

Επίτροπο µπορεί να γίνει και στην περίπτωση που κάποια δαπάνη δεν 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία και το ένταλµα µπορεί να πληρωθεί εάν 

αναγράφεται ως αιτία αυτού ότι η δαπάνη είναι λειτουργική για τον 

οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Εδώ ακριβώς µπορεί να εµφιλοχωρήσει 

έµµεσος έλεγχος σκοπιµότητας της δαπάνης, µολονότι έλεγχος 

σκοπιµότητας της εντελλόµενης δαπάνης από το Ελ. Σ. απαγορεύεται 

ρητώς125.  Κατά τη νοµολογία του Συνεδρίου τέτοια είναι η δαπάνη που 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του ∆ήµου, οι  

οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτιστικά, πνευµατικά και 

οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών ή συµβάλλουν στην ενεργό 

συµµετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και στις  

δραστηριότητες του ∆ήµου.  

         Από τη νοµολογία του Συνεδρίου κρίθηκαν ως λειτουργικές και 

άρα δαπάνες που µπορούν να πληρωθούν, οι ακόλουθες ενδεικτικά 

αναφερόµενες δαπάνες: 

1) ∆απάνη δηµοσίευσης στον Τύπο ψηφίσµατος σχετικού µε το θάνατο 

δηµοσίου προσώπου  

2) ∆απάνη για την παροχή δώρων στη χορωδία των σχολείων του 

∆ήµου γιατί συµβάλλει  στην πολιτιστική ανάπτυξη  

3) ∆απάνη για αµοιβή δηµοσιογράφων που κάλυψαν την προβολή 

αθλητικής εκδήλωσης ∆ήµου διότι συµβάλλει στην εκπλήρωση των 

σκοπών του  

                                                 
124 Νικόλαος Α. Μηλιώνης, Ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2002, σελ. 294 
125 Ψήφισµα Τακτικού Συνεδρίου της ΤΕ∆ΚΝΑ, 25/10/2005 
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5) ∆απάνη µίσθωσης ταξί από παιδικό σταθµό για την µεταφορά νηπίων 

σ’ αυτόν, διότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών 

ενόψει έλλειψης µέσων µαζικής µεταφοράς  

         Η θεώρηση του χρηµατικού εντάλµατος από τον Επίτροπο είναι  

ανέκκλητη πράξη εφόσον εξοφλήθηκε το ένταλµα.  

         Ο θεσµικός ρόλος του προληπτικού ελέγχου συµπληρώνεται από 

τον κατασταλτικό έλεγχο .  Ο κατασταλτικός έλεγχος  συνίσταται στον 

έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των πράξεων διαχείρισης 

που δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικώς, αποκλειοµένου του ελέγχου 

σκοπιµότητας. Μπορούν να ελεγχθούν δαπάνες που εξαιρούνται από 

τον προληπτικό έλεγχο, δαπάνες που µολονότι υπάγονται σε αυτόν δεν 

ελέγθηκαν προληπτικώς, καθώς και δαπάνες που εξοφλήθηκαν 

µολονότι είχαν επιστραφεί αθεώρητες ως µη σύννοµες.  Ο 

κατασταλτικός έλεγχος αφορά στο σύνολο της διαχείρισης, δηλαδή 

εκτός από έλεγχος δαπανών, είναι και έλεγχος βεβαίωσης και 

είσπραξης των εσόδων, καθώς και έλεγχος της περιουσίας του ΟΤΑ.  

Ασφαλώς κύριο αντικείµενο αυτού αποτελεί κυρίως η ορθή και 

σύµφωνη µε τους κανόνες και αρχές του ισχύοντος λογιστικού τήρηση 

των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζονται µε πιστότητα και ακρίβεια 

οι οικονοµικές πράξεις. Εκδηλώνεται µε δειγµατοληπτικό έλεγχο, 

επιτόπιο έλεγχο, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και θεµατικούς 

ελέγχους126.   

         Ανάλογος είναι και ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος 

των κρατικών δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κατασταλτικός 

έλεγχος επί των λογαριασµών των υπολόγων περατώνεται οριστικά τρία 

έτη µετά το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη (άρθρο 27 Κ∆Λ)  

         Ο καθιερούµενος από το άρθρο 98 του Συντάγµατος προληπτικός  

έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ δεν είναι  τίποτε άλλο, αλλά µια µορφή 

οικονοµικής εποπτείας, παράλληλη µε την εποπτεία νοµιµότητας της 

εκτελεστικής εξουσίας δια του Γεν.  Γραµµατέα της Περιφέρειας  

                                                 
126 Κ. Ρίζος, ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος ΟΤΑ, περιοδικό ∆ήµος τεύχος Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2001 και 
Ν. Μηλιώνη, Ζητήµατα ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου ΟΤΑ, περιοδικό ∆ήµος τεύχος Μαϊου-Ιουνίου 2001 
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    Λόγω της πρόσφατης υπαγωγής των ΟΤΑ  σε προληπτικό έλεγχο των 

δαπανών τους,  υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα που δηµιουργούν 

δυσλειτουργίες. Αυτές οφείλονται στην έλλειψη κατάλληλης 

ενηµέρωσης του προσωπικού των ∆ήµων αφενός και των υπηρεσιών 

Επιτροπών του Συνεδρίου αφετέρου, οι οποίοι δεν έχουν ακόµη πλήρη 

ενηµέρωση της νοµοθεσίας για την οικονοµική διαχείριση των ∆ήµων. 

Παράλληλα, ο αριθµός των Επιτρόπων δεν είναι επαρκής, πράγµα που 

οδηγεί σε καθυστερήσεις  στη θεώρηση των ενταλµάτων. Επιπρόσθετα, 

τίθεται και το ζήτηµα της διαφορετικής αντιµετώπισης των ∆ήµων 

ανάλογα µε την αυστηρότητα του αρµοδίου Επιτρόπου.  Μια λύση θα 

ήταν η δηµιουργία πάγιας νοµολογίας µε κοινές τακτές συσκέψεις  

∆ηµάρχων και δηµοτικών οικονοµικών υπαλλήλων µε τους οικείους 

Επιτρόπους και δικαστικούς λειτουργούς του Συνεδρίου, ώστε να 

επιλύονται τυχόν ανακύπτοντα προβλήµατα και να ενηµερώνονται για 

την πρόσφατη νοµολογία του Συνεδρίου. Επίσης θα ήταν δυνατόν να 

δηµιουργηθεί έδρα Επιτρόπου σε κάθε ∆ήµο, ώστε τα προβλήµατα να 

επιλύονται επιτόπου και χωρίς καθυστερήσεις.  

         Με τη θέσπιση και ενεργοποίηση από τα Υπουργεία Εσωτερικών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ικαιοσύνης του 

προληπτικού ελέγχου των δαπανών των ΟΤΑ, έγινε ένα πολύ σηµαντικό 

βήµα προώθησης της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των προσόδων των 

ΟΤΑ αφού ο εν λόγω έλεγχος:  

α) ασκείται πριν την πραγµατοποίηση της δαπάνης και προλαµβάνει 

την κακή και µη σύννοµη διάθεση των προσόδων των ΟΤΑ, 

β) περιφρουρεί τα οικονοµικά συµφέροντα των ΟΤΑ από ανεξάρτητη 

δικαστική αρχή που δεν επηρεάζεται από την εν γένει  διοίκηση 

(κρατική ή µη),  

γ) παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές των ΟΤΑ, αφού οι πιστωτές τους 

έχουν τη βεβαιότητα ότι  δεν πρόκειται  να οχληθούν στον απώτερο 

χρόνο για επιστροφή των ληφθέντων ποσών, 

δ) καθιστά δυνατή την ακριβή εκτέλεση του προϋπολογισµού του, αφού 

κατά τον προληπτικό έλεγχο για την πληρωµή της δαπάνης 

διαπιστώνεται και η ύπαρξη εγγεγραµµένης πίστωσης,  
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ε) προστατεύει  τον διατάκτη της δαπάνης ∆ήµαρχο ή Πρόεδρο 

Κοινότητας ή άλλο όργανο από ψιθύρους ύπαρξης αθέµιτης 

συναλλαγής127.  

 

 

8.- Ο Ταµιακός Απολογισµός 

 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του ∆ΚΚ, µετά το τέλος του 

οικονοµικού έτους (στις  31 ∆εκεµβρίου), ο ταµίας του ∆ήµου 

προσέρχεται στην κατάρτιση του ταµιακού απολογισµού. Για την 

κατάρτιση του απολογισµού, τα σύνολα κατά κωδικό αριθµό του 

ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ως προς τα προϋπολογισθέντα και τα τελικώς 

διαµορφωθέντα έσοδα, τις αναµορφώσεις, τα βεβαιωθέντα και τα 

εισπραχθέντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και τα εισπρακτέα 

υπόλοιπα, µεταφέρονται σε ενιαία κατάσταση και διαµορφώνουν τον 

ταµιακό απολογιστικό πίνακα των εσόδων .  Οµοίως τα σύνολα κατά 

κωδικό αριθµό του ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ως προς τα 

προϋπολογισθέντα και τα τελικώς διαµορφωθέντα έξοδα, τις  

αναµορφώσεις, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, τα πληρωτέα υπόλοιπα και τις αδιάθετες πιστώσεις,  

µεταφέρονται σε ενιαία κατάσταση και διαµορφώνουν τον 

απολογιστικό πίνακα των δαπανών .  Ο ταµιακός απολογισµός των 

εσόδων και των εξόδων είναι ενιαίος και περιλαµβάνει τον λογαριασµό 

της διαχείρισης του έτους που έληξε.  

         Μετά την κατάρτιση των απολογιστικών πινάκων, ο ταµίας 

υποβάλει τον Ταµιακό Απολογισµό στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το 

αργότερο µέχρι το τέλος Μαΐου του εποµένου έτους που αφορά ο 

απολογισµός. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία δύο µηνών αφού παρέλαβε τα απολογιστικά στοιχεία, ήτοι  

µέχρι τέλος Ιουλίου, προσέρχεται στο προέλεγχο του απολογισµού σε 

ειδική συνεδρίαση και µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών από την λήψη 

                                                 
127 Γεώργιος Ι. Κουρτής, Ο Προληπτικός ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος των ΟΤΑ, Εισήγηση στο Συνέδριο 
της ΕΕΤΑΑ, Μάρτιος 2007  (δικτυακός τόπος www.eetaa.gr) 
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της απόφασής της, υποβάλλει τον απολογισµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για έγκριση. 

         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο 

µηνών αφού παρέλαβε την απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,  

αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση (µε µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης) για την έγκριση αυτού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του.  

Η καταληκτική προθεσµία έγκρισης του ταµιακού απολογισµού από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο (µε την εξάντληση των προθεσµιών που ορίζει ο 

∆ΚΚ), ανάγεται µέχρι την 5η  Οκτωβρίου του εποµένου έτους που 

αφορά. 

         Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως του 

Απολογισµού µε συνηµµένους τους Απολογιστικούς Πίνακες και την 

απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, υποβάλλεται στο Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο 149 ∆ΚΚ). Σύµφωνα µε το άρθρο 

163 παρ. 6 του ∆ΚΚ, συνοπτική κατάσταση του Ταµιακού 

Απολογισµού δηµοσιεύεται µετά την έγκριση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου σε µια τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 

εφηµερίδα και αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα 

όρια του νοµού που εδρεύει ο ∆ήµος. Τα είδη των εφηµερίδων που 

ενδείκνυνται για τη δηµοσίευση διασαφηνίζονται αναλυτικότερα στο 

Νόµο 3548/07 (άρθρο 6 παρ. 7).  

         Σύµφωνα µε το άρθρο 163 παρ. 5 του ∆ΚΚ, ο ταµιακός 

απολογισµός του ∆ήµου µαζί  µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από τη 

λήψη της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

εγκρίσεως αυτού στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειµένου να ελεγχθούν 

και η υποβολή τους ανακοινώνεται στο ΓΓΠ128.   

         Σύµφωνα µε τα άρθρα  240 παρ. 2 και 236 παρ. 1 ,  οι διατάξεις 

που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν µεταξύ άλλων τον 

Απολογισµό, εφαρµόζονται και στα ΝΠ∆∆ αυτών. Ωστόσο, για τις  

αποφάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ΝΠ∆∆ που αφορούν 

µεταξύ άλλων τον Απολογισµό , πριν από τη  υποβολή τους για έλεγχο 

                                                 
128 Κ. Νικολόπουλος , Προϋπολογισµός – Απολογισµός, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2008, 
σελ.  125-134. 
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νοµιµότητας στον ΓΓΠ, απαιτείται  προηγουµένως έγκριση από το 

∆ηµοτικό/Κοινοτικό Συµβούλιο. (άρθρο 240 παρ. 2 και 234 παρ. 3 του 

∆ΚΚ). 

         Όπως ακριβώς ο δηµοτικός/κοινοτικός Προϋπολογισµός, έτσι και 

ο Απολογισµός των ΟΤΑ αποτελεί διοικητική απόφαση σε αντίθεση µε 

τον κρατικό Απολογισµό, ο οποίος είναι νόµος .  Ο τελευταίος 

καταρτίζεται από το Γ.Λ.Κ, υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι 

τέλος Σεπτεµβρίου και κυρώνεται από τη Βουλή µέχρι τέλος 

Νοεµβρίου, δηλαδή αργότερα από τον δηµοτικό/κοινοτικό Απολογισµό 

που πρέπει να έχει εγκριθεί από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή  µέχρι τέλος 

Ιουλίου και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 

του εποµένου έτους που αφορά. Ο Απολογισµός των ΟΤΑ  

δηµοσιεύεται στον τοπικό τύπο, αφού αφορά σε συγκεκριµένη χωρική 

ενότητα, ενώ ο κρατικός Απολογισµός,  ως νόµος δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ 

(άρθρο 76 Κ.∆.Λ.).  

 

9.- Συµπέρασµα 

 

         Από την ανάλυση που προηγήθηκε, συµπεραίνουµε ότι οι ΟΤΑ α’ 

βαθµού ως προς την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού τους,  

τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων τους, τη διενέργεια και 

εκκαθάριση των δαπανών τους, το δηµοσιονοµικό έλεγχο και τη 

σύνταξη και έγκριση του ταµιακού απολογισµού τους, ακολουθούν 

αναλογικά τη δηµοσιολογιστική διαδικασία που εφαρµόζεται από τις  

Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης.  

         Η δηµοσιολογιστική διαδικασία που τηρείται , υπάγεται στους 

κανόνες και τις  πηγές του δηµοσιονοµικού δικαίου. Οι διαφορές που 

υφίστανται και αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, στα όργανα 

διενέργειας αυτής και στις διαφορετικές ισχύουσες ηµερολογιακές  

προθεσµίες,  είναι απόρροια της ιδιοµορφίας και της ιδιαιτερότητας που 

ισχύει για τους ΟΤΑ ως κατά τόπο οργανισµούς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 

H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

         Τα Μελίσσια αποτελούν ∆ήµο από το 1990 ( ΦΕΚ 75/8-5-90 : 

Προεδρικό ∆ιάταγµα περί αναγνωρίσεως σε ∆ήµους των κοινοτήτων 

Μελισσίων, Βριλησσίων, Φιλοθέης, Αυλώνος, Γέρακα και Νέας 

Μάκρης).  Aπό τους 120 ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής, τα Μελίσσια 

βρίσκονται στην 47η  θέση από άποψη πληθυσµού µε περίπου 20.000 

κατοίκους, βάσει των στοιχείων Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ελλάδος129.  Ωστόσο, εκτιµάται από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ότι ο 

πληθυσµός µετά την τελευταία απογραφή έχει αυξηθεί ραγδαία, µε 

αποτέλεσµα να ξεπερνά σήµερα τους 25.000 κατοίκους.  

         Η πληθυσµιακή εξέλιξη των Μελισσίων έχει ως ακολούθως:  

 

1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2000 

204 1422 2.525 3.348 5.374 8.865 13.469 19.700  
 

 

                                                 
129 Πηγή πληροφοριών www.statistics.gr και www.tedkna.gr 
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         Όπως προκύπτει  από τον Οργανισµό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  

του  (ΦΕΚ τεύχος  β’  1094/19-7-2004),  ο  ∆ήµος  έχει  αναπτύξει  τ ις  

εξής  Υπηρεσίες :  

1 . -  Οικονοµικές  και  ∆ιοικητικές  Υπηρεσίες  (Κ/Α 10)  

2 . -  Υπηρεσίες  Πολιτ ισµού,  Αθλητισµού και  Κοινωνικής  Πολιτ ικής     

(Κ/Α 10)  

3 . -  Υπηρεσίες  Καθαριότητας  και  Ηλεκτροφωτισµού (Κ/Α 20) 

4 . -  Υπηρεσίες  Ύδρευσης,  Άρδευσης και  Αποχέτευσης  (Κ/Α 25)  

5 . -  Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (Κ/Α 30)  

6 . -  Υπηρεσία Πρασίνου (Κ/Α 35)  

7 . -  Υπηρεσία Πολεοδοµίας  (Κ/Α 40)  

8 . -  Υπηρεσία Νεκροταφείων (Κ/Α 45)  

9 . -  ∆ηµοτική Αστυνοµία (Κ/Α 50)  

10.-  Λοιπές  Υπηρεσίες  (Κ/Α 70) .  

         Στον Προϋπολογισµό του έτους  2007 οι  προβλεπόµενες 

δαπάνες  γ ια την Υπηρεσία Πολεοδοµίας  και  την ∆ηµοτική Αστυνοµία 

ε ίναι  µηδενικές  και  αυτό οφείλεται  στο γεγονός  ότι  ενώ οι  

δ ιευθύνσεις  αυτές  προβλέπονται  από τον Οργανισµό Εσωτερικής  

Υπηρεσίας  του ,  στην πράξη αυτές  δεν έχουν στελεχωθεί  ούτε 

λειτουργήσει ,  καθόσον απαιτε ίται  γ ι ’  αυτό ε ιδ ική διαδικασία .  

Η  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
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         Τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου Μελισσίων ε ίναι  τα εξής:   

 

 ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
 ΠΡΟΣΩΠΑ 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 Υποχρ. 
 Εκπαίδ. 

 B'βάθµια 
 Εκπαίδ. 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 Μεταπτ./ 
 ∆ιδακτ. 

ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 38  42  7    

Λοιπά ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά 
Νοµικά πρόσωπα  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

  1      

Λοιπά ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά 
Νοµικά πρόσωπα  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    3    

Λοιπά ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά 
Νοµικά πρόσωπα  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

  1  3    

∆ηµοτικοί / Κοινοτικοί 
παιδικοί και βρεφονηπιακοί 

σταθµοί 

Β ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

3  5  2    

∆ηµοτικοί / Κοινοτικοί 
παιδικοί και βρεφονηπιακοί 

σταθµοί 

Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

3  4  2    

 

Ο ∆ήµος Μελισσίων έχει ιδρύσει επίσης και τις εξής ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις:  

 

ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

H Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Νεολαίας και Απασχόλησης 
 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων Μελισσίων (∆ΕΤΕΜ) 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Α) 
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισµού ( ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ )(∆ΑΕΜ) 

 

Η ∆ιαδηµοτική Αναπτυξιακή Μελισσίων – Νέας Πεντέλης ΑΕ 
(ΑΜΝΕΠ) ως µετεξέλιξη της παλιάς ∆ΕΑ∆Μ 
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2. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 

 

2.1.  Κατάρτιση, Ψήφιση και Έγκριση από την Περιφέρεια 

 

         Για την κατάρτιση , ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισµού 

του έτους 2007 στην Περιφέρεια για έγκριση, τηρήθηκε πλήρως η 

δηµοσιολογιστική διαδικασία που προβλέπεται από το ∆ηµοτικό και 

Κοινοτικό Κώδικα και την ΚΥΑ 7028/04. Οφείλουµε να σηµειώσουµε 

ότι  το έτος 2007 ακολούθησε της δηµοτικές και κοινοτικές  εκλογές 

του 2006, εποµένως η προθεσµία για την ψήφιση του προϋπολογισµού 

του εν λόγω έτους ήταν η 28/2/2007, σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ. 1 

εδ. γ’ του ∆ΚΚ. 

         Ακολουθώντας τις επιταγές του άρθρου 159 παρ. 1 προτελευταίο 

εδάφιο του νέου ∆.Κ.Κ., η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µέσω της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε την 02/6-2-2007  Απόφασή της 

συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισµού και το υπέβαλλε εµπρόθεσµα 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δηλαδή πριν το τέλος του µηνός 

Φεβρουαρίου, για έγκριση. Για την οργάνωση του προϋπολογισµού 

κατά κωδικούς εφαρµόστηκαν οι οδηγίες των ΚΥΑ 7028/04. Το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο περί τα µέσα Φεβρουαρίου ψήφισε τον 

προϋπολογισµό σε ειδική γι’ αυτό συνεδρίαση, µε µοναδικό θέµα της 

ηµερησίας διάταξης την ψήφιση αυτού, µε την υπ’ αριθ. 75/15-2-2007 

Απόφασή του. Μέσα σε λιγότερο από 10 ηµέρες από την ψήφισή του 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο προϋπολογισµός υποβλήθηκε 

ισοσκελισµένος στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφερείας Αττικής για  

έλεγχο και έγκριση µε το υπ’ αριθ. 2525/20-2-2007 έγγραφο. Ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.  85551/21-2-

2007 Απόφαση του Γ.Γ.Π. .  

         Τα γενικά σύνολα του Προϋπολογισµού του έτους 2007 

εµφανίζονται στην συνοπτική παρουσίαση αυτού που ακολουθεί.  
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Συνοπτική Παρουσίαση του Προϋπολογισµού του έτους 2007 

 

 

ΕΣΟ∆Α 

Κ/ Α   ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ ΟΥ ΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕΝΤΩΝ 

0  Τακτικά έσοδα  8 .643 .000 ,00  € 16 ,1  % 

1  Έκτακτα έσοδα  33 .875 .657 ,00  

€  

63 ,2  % 

2  Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιών ονται  

γ ια  πρώτη φορά  

141 .220 ,  00  €  0 ,26 % 

3  Εισπράξε ις  από  δάνε ια  κ αι  

απαιτήσεις  ΠΟΕ 

7 .973 .393 ,57  € 14 ,8 % 

4  Εισπράξε ις  υπέρ του ∆ηµ οσίου 

και  τρ ίτων  κα ι  επ ιστ ροφές  

χρηµάτων 

1 .559 .000 ,00  € 3 % 

5  Χρηµατικ ό Υπόλοιπο  1 .397 .205 ,01  € 2 ,6 % 

 ΤΕΛΙΚ Ο ΣΥΝΟΛ Ο 53 .589 .475 ,58  

€  

100  % 

 

 



 102 

 

 

 

ΕΞΟ∆Α 

 

 

 

 

 

 

Κ/Α  ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ 

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ  10.199.347 19% 

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  3.990.9128,58 74,47% 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

3.081.000 5,7% 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 400.000 0,74% 

 ΣΥΝΟΛΟ 53.589.475,58 100% 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 

3% 

0,26%

14,8%

2,6%

16,1%

63,2%

ΤΑΚΤΙΚΑ (0) 
ΕΚΤΑΚΤΑ (1)

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (2)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ (3)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (4)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5)
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 2.2. Η Εκτέλεση του Προϋπολογισµού κατά το οικονοµικό έτος 

2007 

 

         Η ηµεροµηνία έναρξη ισχύος του Προϋπολογισµού αυτού ( που 

έχει ενσωµατωθεί στο Παράρτηµα της παρούσης εργασίας) ήταν δεν η 

1/1/2007, δηλαδή η πρώτη ηµέρα του νέου ηµερολογιακού και 

οικονοµικού έτους.  Όπως ήδη αναφέρθηκε,  η κατάρτιση και ψήφιση 

αυτού ακολούθησε τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών του 2006, µε 

αποτέλεσµα αυτός να εγκριθεί από την Περιφέρεια στις 21/1/2007, ότε 

και άρχισε να ισχύει.   

 

2.2.1. ΕΣΟ∆Α 

         Η ∆ηµοσιολογιστική διαδικασία που διέπει τους ΟΤΑ α’ βαθµού 

δεν εφαρµόστηκε πλήρως ως προς τη βεβαίωση και είσπραξη των 

εσόδων του ∆ήµου.  

         Συγκεκριµένα, βεβαιώθηκαν συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 

οικονοµικού έτους µόνο 1.982.897,72 € .  Πιο συγκεκριµένα, 

συντάχθηκαν συνολικά 42 Βεβαιωτικοί Κατάλογοι .  Τα ποσά που 

βεβαιώθηκαν βάσει αυτών ανέρχονται σε 345.551,26 €.   Επίσης 

βεβαιώθηκαν 1.637.346,45 €  µε τη διαδικασία της οίκοθεν βεβαίωσης,  

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2007

19% 

0,74%
5,7%

74,47%

ΕΞΟ∆Α (6) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (7) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (9)
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για την υλοποίηση της οποία εκδόθηκαν 3.045  Υπηρεσιακά Βεβαιωτικά 

Σηµειώµατα.   Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3202/03 και το 

άρθρο 167 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ., η διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων 

ακολούθησε τις  διατάξεις των άρθρων 2-4 του Κ.Ε.∆.Ε. .  

          Κατά το οικονοµικό έτος 2007 εισπράχθηκαν συνολικά 

1.765.586 €  µε χρηµατικούς καταλόγους και οίκοθεν βεβαίωση. Για την 

είσπραξη των εσόδων αυτών εκδόθηκαν 3.219 ∆ιπλότυπα Είσπραξης    

και 589 Γραµµάτια είσπραξης .  Παράλληλα µε την είσπραξη των 

εσόδων ενηµερώνονταν από το δηµοτικό ταµία το Ηµερολόγιο Εσόδων, 

το Καθολικό Εσόδων και το Βιβλίο Τρεχουµένων Λογαριασµών.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 167 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ., η διαδικασία είσπραξης 

των εσόδων ακολούθησε τις  διατάξεις των άρθρων 2-4 του Κ.Ε.∆.Ε. .  

 

XΡΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

  ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 345.551,27 € 100% 

∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ 373,86 € 0,1% 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 128.240,16 € 37% 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 216.937,25 € 63% 

 

 

345.551,27 €

373,86 €

128.240,16 €

216.937,25 €

0

100.000

200.000

300.000

400.000

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 

 

         Τα εισπρακτέα υπόλοιπα µεταφέρθηκαν στη χρήση 2008, όπως 

ορίζει η δηµοσιολογιστική διαδικασία και συγκεκριµένα στον Κ/Α 32 

(Εισπρακτέα Υπόλοιπα ΠΟΕ). Όµως δεν έγινε η αντίστοιχη εγγραφή 

στις δαπάνες, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/04 και συγκεκριµένα στον 

Κ/Α 85 (Προβλέψεις  µη Είσπραξης).  
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BEBAIΩΘΕΝΤΑ 2007 ΠΟΣΑ 

ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 345.551,27 € 

ΟΙΚΟΘΕΝ 1.637.346,45 € 

 

 

 

         Από τα διαγράµµατα και τα στοιχεία που παρατέθηκαν, 

καθίσταται εµφανές ότι ο ∆ήµος Μελισσίων εισπράττει το 83% των 

εσόδων του µε τη διαδικασία της οίκοθεν βεβαίωσης, δηλαδή σύµφωνα 

µε τα στοιχεία τα οποία προσέρχονται και δηλώνουν οι πολίτες στο 

γραφείο εσόδων ή µε την προσκόµιση των λοιπών νόµιµων τίτλων 

βεβαίωσης και µόνο το 17% εισπράττεται βάσει βεβαιωτικών 

καταλόγων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα που απεικονίζουν αυτήν την 

κατάσταση µπορούµε να εντοπίσουµε στον κωδικό αριθµό 04 (Έσοδα 

από λοιπά τέλη και δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών) του 

Απολογισµό των Εσόδων 2007. Συγκεκριµένα, ενώ ως έσοδα από το 

τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων/συναφών καταστηµάτων, είχαν τελικώς προϋπολογιστεί 

150.000 €, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν µόνο 59.490,82 €, δηλαδή 

µόνο το 1/3 περίπου των προϋπολογισθέντων. Παράλληλα για το τέλος 

διαφήµισης, ενώ είχαν τελικώς προϋπολογιστεί 80.000 €, βεβαιώθηκαν 

και εισπράχθηκαν µόνο 4.878,38 €. Μοναδική εξαίρεση σε όλη την 

κατηγορία 04 αποτελεί   το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, για το οποίο 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2007

1.637.346,45 € 

83% 
ΟΙΚΟΘΕΝ 

345.551,27 € 
 

17% 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 



 106 

βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν περίπου 3.500 € περισσότερο από όσο 

είχε αρχικώς προϋπολογισθεί . Αξίζει να σηµειωθεί  σχετικά µε το 

συγκεκριµένο τέλος ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, πριν 

από τη σύνταξη οποιασδήποτε πράξης µεταβίβασης (συµβόλαια),  

απαιτείται βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ.  

Εποµένως η καταβολή του από τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι  

αναπόφευκτη και για το λόγο αυτό προσέρχονται µε δική τους 

πρωτοβουλία και το εξοφλούν στο ∆ήµο. Συνολικά από όλα τα τελικώς 

προϋπολογισθέντα στον κωδικό αριθµό 04, βεβαιώθηκαν και 

εισπράχθηκαν περίπου 360.000 € λιγότερα. 

          Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται εµφανές ότι ο ∆ήµος 

Μελισσίων, ως προς την εφαρµογή της ∆ηµοσιολογιστικής διαδικασίας 

υστερεί ως προς τη Βεβαίωση των εσόδων βάσει Χρηµατικών 

Καταλόγων (Βεβαίωση µε την ευρεία και τη στενή έννοια). Η πρακτική 

αυτή έχει ως αποτέλεσµα ο ∆ήµος να κινδυνεύει να χάσει πολλά και  

σηµαντικά έσοδα λόγω παραγραφής, εφόσον αυτά δεν βεβαιωθούν µέσα 

στην πενταετία (αποσβεστική προθεσµία).  

 

2.2.2. ∆ΑΠΑΝΕΣ 

         Ακολουθώντας  τις διατάξεις του άρθρου 23 του Β.∆. 17-5/15-6-

1959, η πληρωµή των δαπανών του ∆ήµου Μελισσίων 

πραγµατοποιήθηκε µε την έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3202/2003, σε συνδυασµό µε τους 

νόµους 3250/2004 (άρθρο 11) και 3220/2005 (άρθρο 18 παρ. 9) ο 

∆ήµος Μελισσίων από 1/7/05 υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε εφαρµογή της επιταγής αυτής,  ο ∆ήµος 

εκδίδει Χρηµατικά Εντάλµατα Σειράς Α’ που υπόκεινται στο 

προληπτικό έλεγχο και Χρηµατικά Εντάλµατα Σειράς Β’ που δεν 

υπόκεινται στο προληπτικό έλεγχο. Το οικονοµικό έτος 2007 ο ∆ήµος 

Μελισσίων εξέδωσε συνολικά 2.079 ΧΕΠ, εκ των οποίων 937 της 

Σειράς Α’ που  υποβλήθησαν στον προληπτικό έλεγχο και 1.142 που 

εξαιρούνταν αυτού. Από τα 937 ΧΕΠ της Σειράς Α’ που στάλθηκαν στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, µόνο 7 επέστρεψαν αθεώρητα και αφού έγινε 

δεκτή η Πράξη Άρνησης Θεώρησης του αρµοδίου Επιτρόπου, αυτά 
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ακυρώθηκαν. Βάσει των ενταλµάτων αυτών πληρώθηκαν συνολικά 

16.790.704,68 €, τα οποία αποτελούν και το σύνολο των πληρωθεισών 

δαπανών για το έτος 2007. 

 

  
 

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 

 

          

 

 

 

ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 930 
ΠΟΣΟΣΤΟ 99,3%

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 7 
ΠΟΣΟΣΤΟ 0,7%

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 2007 

937 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 

ΤΥΠΟΥ Α
45% 1142 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ  
ΤΥΠΟΥ Β 
      55% 
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2.3.  Ο Ταµιακός Απολογισµός του Οικονοµικού Έτους 2007 

 

         Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του νέου ∆ΚΚ, µετά 

το τέλος του οικονοµικού έτους 2007, ο ταµίας του ∆ήµου προήλθε 

στην κατάρτιση του ταµιακού απολογισµού. Ο ταµιακός απολογισµός 

των εσόδων και των εξόδων είναι ενιαίος και περιλαµβάνει τον 

λογαριασµό της διαχείρισης του έτους 2007 .  

         Στη συνέχεια ο ταµίας τον υπέβαλε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 

πριν το τέλος Μαΐου 2008. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή πραγµατοποίησε 

τον προέλεγχο του απολογισµού σε ειδική συνεδρίαση µε την υπ’ αριθ.  

94/19-7-2008 Απόφασή της και µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε 

ηµερών από την λήψη της απόφασής της τον υπέβαλε στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για έγκριση. Η τόσο σύντοµη έγκριση του Απολογισµού 

εντός έξι ηµερών πιθανόν να υποκρύπτει προχειρότητα στον έλεγχο του 

Απολογισµού. 

         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα 

της ηµερησίας διατάξεως την έγκριση του απολογισµού, προ της 

παρόδου δύο µηνών από την παραλαβή της απόφασης της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής,  ενέκρινε τον απολογισµό σε ειδική συνεδρίαση µε την υπ’ 

αριθ. 310/25-7-2008 Απόφασή του. 

         Ο Απολογισµός  υπεβλήθη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο µε 

το υπ’ αριθ. πρωτ.10.985/3-9-2008 έγγραφο µε συνηµµένα όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενώ κανονικά θα έπρεπε,  σύµφωνα µε το 

άρθρο 163 παρ. 5 του ∆ΚΚ, ο Απολογισµός να υποβληθεί στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο το αργότερο µέχρι 25-8-2008, αυτός υπεβλήθη 

εννέα ηµέρες αργότερα. Ωστόσο, οι προθεσµίες του άρθρου 163 είναι  

ενδεικτικές από την άποψη ότι,  εάν δεν τηρηθούν α Απολογισµός (και ο 

Ισολογισµός) δεν είναι άκυρα, αλλά ενέχουν ευθύνη τα αρµόδια 

όργανα. 

         Με τα παρακάτω διαγράµµατα και πίνακες εµφανίζεται 

σχηµατικά η ανακεφαλαίωση του Απολογισµού των Εσόδων και των 

Εξόδων του οικονοµικού έτους 2007, µε στοιχεία που αντλήθηκαν από 
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τον αναλυτικό ταµιακό Απολογισµό του 2007 του ∆ήµου Μελισσίων 

που παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσης εργασίας.  

 

2.3.1. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ ΟΥ Σ ΥΝΟ ΛΟΥ Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν Ε ΣΟ∆Ω Ν 

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  31,13 % 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  30,74 % 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  0,38 % 

 
ΤΕΛΙΚΩΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕΝΤΑ  

Τ Ε ΛΙΚΩ Σ  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  
∆ΙΑΓ ΡΑΦΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛ ΟΙΠΑ 

ΤΕΛΙΚ Ο 

ΣΥΝΟΛ Ο 
56.208.375,58 € 

17.498.523,58 

€ 
373,86 € 17.281.212,47€ 217. € 

0

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
 ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
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         Παρατηρούµε ότι από τα 56.208.375,58 € που είχαν 

προϋπολογισθεί ως έσοδα, 38.704.852 € παρέµειναν ανείσπρακτα, 

δηλαδή ούτε καν εισπράχθηκε το 68,8 % των προϋπολογισθέντων 

εσόδων. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην πλασµατική κατάρτιση του 

προϋπολογισµού των εσόδων. Όπως µπορούµε να διακρίνουµε στον 

απολογισµό, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν έχουν 

αποδώσει τα έκτακτα έσοδα, δηλαδή στο ότι δεν έχουν απορροφηθεί οι 

πιστώσεις για το τεχνικό πρόγραµµα του Κ/Α 13 (Επιχορηγήσεις  για 

Επενδύσεις), οι οποίες εισπράττονται µε την οίκοθεν διαδικασία .  

         Αυτό σηµαίνει  ότι  είχαν γραφεί στον προϋπολογισµό πιστώσεις  

για επιχορηγήσεις για επενδύσεις , χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των 

προτέρων η χρηµατοδότηση, χωρίς δηλαδή να έχει εκδοθεί  απόφαση. 

Συγκεκριµένα, στον Κ/Α 13 Επενδύσεις ένταξης σε χρηµατοδότηση του 

Απολογισµού του 2007, παρατηρούµε εγγραφές πολλών πιστώσεων 

µεγάλων χρηµατικών ποσών για επενδύσεις,  που, µολονότι είχαν 

εγγραφεί,  δεν εισπράχθηκαν ποτέ.  Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί  

η επιχορήγηση από τη Νοµαρχία για δίκτυο αποχέτευσης ύψους 

4.000.000. € από την οποία εισπράχθηκαν 0 €. Συνολικώς στον Κωδικό 

TΕΛΙΚΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ/ΤΕΛΙΚΩΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
56.208.375,58 € 

 
 

 
 

 
 
 

ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
17.498.523,58 € 

31,13% 
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13 του Απολογισµού φαίνεται ότι είχαν προϋπολογισθεί τελικώς για 

επιχορηγήσεις για επενδύσεις  35.540.557,00 € εκ των οποίων 

εισπράχθηκαν µόνο 4.790.919,59 €, δηλαδή µόνο το 13,5% των 

αρχικώς προϋπολογισθέντων. 

 

 

H Ανάλυση του Απολογισµού των Εσόδων του έτους Οικονοµικού 

2007 

 

 

 

 

Κ/Α     
 

ΣΥΝΟΛΟ  
Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Ω Ν  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 

ΤΕΛΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ/ΤΕΛΙΚΩΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 
ΤΕΛΙΚΩΣ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

0 Τακτικά 
έσοδα 

9.732.500 8.469.415,06 
€ 

87,02% 49% 

1 Έκτακτα 
έσοδα 

30.045.057 5.710.411,24 
€ 

19% 33% 

2 Έσοδα ΠΟΕ 
που 

βεβαιώνονται 

341.220 146.579,56 € 42,9% 0,80% 

για πρώτη 
φορά 

    

3 Εισπράξεις 
από δάνεια 

και 
απαιτήσεις 

ΠΟΕ 

7.973.393,57 72.114,92 € 0,90% 0,40% 

4 Εισπράξεις 
υπέρ του 
∆ηµοσίου 

και τρίτων 
και 

επιστροφές 
χρηµάτων 

1.719.000 1.485.486,68 
€ 

86,41% 8,60% 

5 Χρηµατικό 
Υπόλοιπο 

1.397.205,01 1.397.205,01 
€ 100% 8,10% 

  ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

56.208.375,58 17.281.212,47 
€   30,7% 
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         Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι το συνολικό ποσό από τα 

εισπραχθέντα έσοδα για το έτος 2007 ανέρχεται σε 17.281.212,47 €,  

έναντι των 56.208.375,58 €  που είχαν προϋπολογισθεί ως έσοδα για το 

ίδιο οικονοµικό έτος, δηλαδή εισπράχθηκε µόνο το 30,7% των 

προϋπολογισθέντων εσόδων. 

         Παρατηρούµε ότι το 49% των εισπραχθέντων εσόδων για το έτος 

2007 προέρχεται από τακτικά έσοδα, γεγονός που δείχνει ότι η ∆ήµος 

στηρίζει τη λειτουργία του σε “υγιή ” οικονοµική βάση, δηλαδή σε 

τακτικά έσοδα των οποίων η είσπραξη ανά έτος είναι εξασφαλισµένη  

         Ωστόσο, από τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω καθίσταται 

εµφανές ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Μελισσίων για το έτος 2007 

παρουσιάζει πλασµατικότητα ως προς τα έσοδα. Η αιτία είναι η εξής:  

τα έσοδα εµφανίζονται υπερτιµηµένα για να µπορέσουν να στηρίξουν 

το τεράστιο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου, όπως αναφέρθηκε και  

ανωτέρω, που και αυτό µε τη σειρά του δεν υλοποιείται παρά µόνο σε 

µικρό βαθµό, όπως θα φανεί από την ανάλυση του απολογισµού των 

δαπανών. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

33%

ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α 

49% 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

0,4 % 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

8.1%

ΕΙ ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

8,6%

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

0,8 % 
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(Ο) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

9.732.500,00 ¦€ 8.575.238,31 € 8.469.415,06 € 105.823,25 

 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  88,1 % 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  87,02 % 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  1,1 % 

 

 
 
 
         Η απόδοση των τακτικών εσόδων σε σχέση µε τα 

προϋπολογισθέντα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς εισπράχθηκε το 

87% των προϋπολογισθέντων. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία,  

διότι τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν στο 49% των συνολικώς 

εισπραχθέντων εσόδων του ∆ήµου Μελισσίων, αποδεικνύοντας ότι  

αυτός στηρίζεται σε “υγιή ”  οικονοµική βάση. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
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         Όσον αφορά στα τακτικά έσοδα, ο ∆ήµος στηρίζεται κυρίως σε 

έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα αλλά και σε έσοδα από 

επιχορηγήσεις , ενώ υστερεί στην είσπραξη των ιδίων εσόδων. 

 
 
 
(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

35.045.057,00 ¦€  5 .714.236,80 €  5 .710.411,24 €  3 .825,56 €  

 
 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  16,3 % 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  16,29 % 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  0,01 % 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (01) 

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (02) 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (03) 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (04) 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (05)

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (06)

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (07)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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          Από τα ανωτέρω στοιχεία καθίσταται εµφανές ότι υστερεί η 

απόδοση της είσπραξης των εκτάκτων εσόδων, σε σχέση µε όσα είχαν 

αρχικώς προϋπολογισθεί. Αυτή η τεράστια απόκλιση µεταξύ 

εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων και προϋπολογισθέντων εκτάκτων 

εσόδων έχει δύο πιθανές αιτίες: είτε πρόκειται για πλασµατικές 

εγγραφές χωρίς εγκρίσεις χρηµατοδότησης στον Κ/Α 13, είτε οφείλεται 

σε µη εκτέλεση εγκεκριµένων έργων του τεχνικού προγράµµατος, ώστε 

να απορροφηθούν οι αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις.  

 

 

35.045.057 €

5.714.237 € 5.710.411 €

3.826 €

0 € 

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

35.000.000 €

40.000.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 

151.907,18

559.787,73

4.790.917,59 0,00 

57.176,87

150.621,87  

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (11)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (12)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ (13)

∆ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-

ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ (14) 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (15)

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α (16)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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         Κυρίαρχο στα τακτικά έσοδα είναι οι επιχορηγήσεις για 

επενδυτικές δαπάνες σε σχέση µε τα λοιπά έκτακτα έσοδα. Βέβαια, η 

απόδοση των επιχορηγήσεων υστερεί σε σχέση µε τις  

προϋπολογισθείσες που ανέρχεται στα 33,8 εκ €.  

         Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι τα συνολικώς εισπραχθέντα έσοδα 

µε τη σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων ή την οίκοθεν βεβαίωση (ίδια 

έσοδα) ανέρχονται µόλις στο ποσό του 1.765.586 €, συνάγεται ότι ο 

∆ήµος Μελισσίων στηρίζεται σε επιχορηγήσεις παρά σε ίδια έσοδα µε 

αποτέλεσµα να µην έχει  αυτόνοµη δράση. 

 
 
 
(2) ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

341.220 €  199.833,03 €  146.579,56 €  53.253,47 €  

 
 
 
 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  58,6% 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  43% 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  15.6% 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

 
 
   
         Η απόδοση της είσπραξης εσόδων ΠΟΕ που βεβαιώνονται για 

πρώτη φορά είναι ικανοποιητική, καθώς εισπράχθηκε  ποσοστό 43% 

από έσοδα που είναι  εντελώς αβέβαια. Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι ο 

∆ήµος δεν βεβαιώνει τα έσοδά του µε τη σύνταξη βεβαιωτικών 

καταλόγων, ώστε τα εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ να µεταφερθούν στον 

Κ/Α/ 32, είναι άγνωστη η φορολογητέα ύλη και το µέγεθος των εσόδων 

ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, ώστε να µπορέσουµε να 

εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 
 
 
 
 
(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 
  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

7.973.393,57 €  126.149,89 €  72.114,92 €  54.034,97 €  

 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  1,58 % 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  0,9 % 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  0,67 % 
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7.973.393,57 €

126.149,89 € 72.114,92 € 54.034,97 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

 
 
     
         Η ύπαρξη στον προϋπολογισµό της πρόβλεψης για είσπραξη 

7.973.393,57 € από ∆άνεια και Απαιτήσεις ΠΟΕ (Κ/Α 3), αποτελεί τον 

ορισµό της πλασµατικής εγγραφής, εάν αυτή συνδυαστεί και µε τα 

στοιχεία του Απολογισµού σχετικά µε τα τελικώς εισπραχθέντα στον 

κωδικό αυτό.  Η είσπραξη τελικώς µόνο 72.114 €, ήτοι µόλις  0,9% των 

αρχικώς προϋπολογισθέντων αποδεικνύει ότι, όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί,  τα έσοδα βεβαιώνονται µε την οίκοθεν διαδικασία και 

όχι µε χρηµατικούς καταλόγους, ώστε να µεταφερθούν τα εισπρακτέα 

υπόλοιπα στον Κ/Α 32 (Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα Έσοδα 

κατά τα Παρελθόντα Έτη) του προϋπολογισµού του εποµένου κάθε 

φορά οικονοµικού έτους. 

         Για την εγγραφή στον προϋπολογισµό των 7,9 εκ € δεν υπάρχει  

καµία αιτιολογία στην εισηγητική έκθεση και δεν γνωρίζουµε πώς 

υπολογίστηκαν. 
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(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

1.719.000 €  1 .485.486,68 €  1 .485.486,68€ €  0  €  

 
 
 
 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  86,4% 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  86,4% 

Ε ΙΣΠΡΑΚΤ Ε Α ΥΠΟΛΟΙ ΠΑ  0% 

   
 
 
 
 
 
 

1.719.000 €
1.485.486,68 € 1.485.486,68 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
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(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

1.397.205,01€  1 .397.205,01€  1 .397.205,01€  

 
 

 ΠΟΣΟΣΤ Ο Ε ΠΙ  Τ Ω Ν 

ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓ ΙΣΘΕ ΝΤ Ω Ν  

Β Ε Β ΑΙΩ ΘΕ ΝΤ Α  100 % 

Ε ΙΣΠΡΑ ΧΘΕ ΝΤ Α  100 % 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 
 
 
         Επειδή ο Προϋπολογισµός καταρτίστηκε νοµίµως στις 6-2-2007, 

ήταν γνωστό το Χρηµατικό Υπόλοιπο στις 31-12-06, γι’ αυτό και οι  

τρεις  στήλες είναι ισόποσες.  
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2.3.2.  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2007 

 

 

T E Λ Ι Κ Ω Σ  

∆ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Θ Ε Ν Τ Α  

Α Ρ Χ Ι Κ Ω Σ  

Ε Ν Τ Α Λ Θ ΕΝ Τ Α 
Α Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  

Τ Ε Λ Ι Κ Α 

Ε Ν Τ Α Λ Θ ΕΝ Τ Α 
Π Λ Η Ρ Ω Θ Ε Ν ΤΑ 

Α ∆ Ι Α Θ Ε Τ Ε Σ  

Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ  

Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α 

56.208.375,58 16.974.457,43 183.752,75 16.790.704,68 1 6 . 7 9 0 . 7 0 4 , 6 8  3 9 . 4 1 7 . 6 7 0 , 9 0  
183.752,75 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ ΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

 

 

56.208.375,58

16.974.457,43

183.752,75

16.790.704,68 16.790.704,68

39.417.670,90

183.752,75

0,00
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10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

55.000.000,00

60.000.000,00

TΕΛΙΚΩΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΑΡΧΙΚΩΣ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Α∆ΙΑΘΕΤΕΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ
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         Η πρώτη εικόνα που αποκοµίζουµε από τον Απολογισµό του έτους 

2007 του ∆ήµου Μελισσίων είναι ότι  οι  προγραµµατισθείσες δαπάνες 

του ∆ήµου πραγµατοποιήθηκαν σε αρκετά χαµηλό ποσοστό. 

Συγκεκριµένα, πληρώθηκε τελικά µόνο το 30% των χρηµάτων που 

είχαν προϋπολογισθεί. Η εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

µη υλοποίηση του εκτεταµένου τεχνικού προγράµµατος καθώς και µη 

απορρόφηση των προϋπολογισθέντων ποσών για έργα ύδρευσης,  

άρδευσης και αποχέτευσης.  

 

 

ΑΡΧΙΚΩΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

16.974.457,43 € 

ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ 183.752,75 € 

ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

16.790.704,68 € 

 

 

 

        

 

           Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από τον Απολογισµό των 

δαπανών του 2007, οι ακυρωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 

183.752,75 €, δηλαδή περίπου στο 1% των τελικώς πληρωθέντων 

εξόδων. Τα ακυρωθέντα χρηµατικά εντάλµατα για το έτος 2007 

ανέρχονται σε 16 και αφορούν κυρίως σε επιχορηγήσεις αθλητικούς 

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΩΣ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
 

99% 

ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ

 1% 
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συλλόγους και σωµατεία, σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του ∆ήµου 

καθώς και σε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου Μελισσίων (∆ΕΑ∆Μ). Επίσης σε 

πολύ µικρότερο ποσοστό σχετίζονται µε ακυρώσεις  ενταλµάτων για 

µισθώµατα, έξοδα για συντήρηση οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων και 

πλακόστρωση οδών καθώς και για δαπάνες αποζηµίωσης από 

ρυµοτοµία.  

         Σύµφωνα µε τη δηµοσιολογιστική διαδικασία, µετά την 

εκκαθάριση κάθε δαπάνης ακολουθεί υποχρεωτικά η έκδοση 

Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής. Εξαίρεση στον κανόνα (µη έκδοση 

Χ.Ε.Π.) προβλέπεται µόνο στις περιπτώσεις διαπίστωσης πληµµέλειας 

κατά την εκκαθάριση της δαπάνης ή το χρονικό διάστηµα που αποµένει  

µέχρι το κλείσιµο του οικονοµικού δεν επαρκεί για την έκδοση Χ.Ε.Π. 

Από τη µικρή διαφορά των ακυρωθέντων που προκύπτει µε την ειδική 

διαδικασία µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους ανεξοφλήτων ΧΕΠ 

(183.752,75 €) και τη µεταφορά τους στο επόµενο οικονοµικό έτος ως 

οφειλές Π.Ο.Ε. (Κ/Α 81) συνάγεται ότι ο ∆ήµος προέρχεται στην 

ενταλµατοποίηση δαπανών µόνο στα όρια των δυνατοτήτων του για 

πληρωµή, καταστρατηγώντας έτσι κάθε κανόνα της δηµοσιολογιστικής 

διαδικασίας. Για να έχουµε πλήρη εικόνα, θα πρέπει να αθροίσουµε 

στα ανεξόφλητα και ακυρωθέντα µε την ειδική διαδικασία Χ.Ε.Π. και 

τα µη ενταλµατοποιηθέντα παραστατικά, ώστε να εξάγουµε τις 

συνολικές οφειλές του ∆ήµου Μελισσίων. Τα µη ενταλµατοποιηθέντα 

παραστατικά, αν και ζητήθηκαν, δεν χορηγήθηκαν.  

 

         Οι δαπάνες του ∆ήµου πραγµατοποιήθηκαν βάσει χρηµατικών 

ενταλµάτων τύπου Α και Β. Τα ΧΕΠ τύπου Α (συνολικά 930 

θεωρηµένα από το Ελ.Σ.), µολονότι ήταν λιγότερα από τα τύπου Β 

(1.142 συνολικά), επέφεραν την πληρωµή του 55,2% των δαπανών του 

∆ήµου. Συνεπώς περισσότερες από µισές δαπάνες του ∆ήµου 

ελέγχονται προληπτικώς από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
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ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 
2007 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΣΕΙΡΑ Α : 930 ΧΕΠ 9.270.235,38 € 

ΣΕΙΡΑ Β : 1.142 ΧΕΠ 7.520.469,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.790.704,68 

 

 

 

 

 

         Τα ποσά στη Σειρά Β  αφορούν σε υποχρεωτικές δαπάνες ,  ήτοι:  

µισθοδοσία προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές, κατανάλωση 

ρεύµατος,  τηλεπικοινωνιακά τέλη κλπ. 

         Στη Σειρά Α  εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες δαπάνες .  Εάν είχαν 

εκδοθεί όλα τα χρηµατικά εντάλµατα και όχι µόνο αυτά που δύναται ο 

∆ήµος να πληρώσει,  τα ΧΕΠ της σειράς Α θα ήταν πολύ περισσότερα 

σε αριθµό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΣΕΙΡΑΣ Β

 7.520.469,30 € 
 
45%

 ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΣΕΙΡΑΣ Α 
 € 9.270.235,38 

55%
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ (6) 

 

 

47,24%

14,06%

6,01%

0,09% 0,78% 0,66%

3,47%

27,50%

0,19%
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (7) 

4,70%

79,67%

13,04%

2,59%
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Ο αναλυτικός  Απολογισµός των ∆απανών όλων των Υπηρεσιών για το 

Οικονοµικό έτος 2007  

 

 

 

          

          

         Η Υπηρεσία 70  λανθασµένα χρησιµοποιείται από το ∆ήµο 

Μελισσίων, αφού η Υπηρεσία αυτή συνάδει  µόνο για εξειδικευµένες  

υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τις Υπηρεσίες 10-50, σύµφωνα µε 

την ΚΥΑ 7028/2004. Από την ανάλυση της Υπηρεσίας 70 συνάγεται ότι  

οι δαπάνες που έχουν προϋπολογισθεί  ή ενταλθεί θα έπρεπε να 

περιέχονται στις Γενικές Υπηρεσίες (00) ή στις Τεχνικές Υπηρεσίες  

(30).   
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2007 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(00) 

3.890.966,54 23,17% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10) 

1.087.650,15 6,48% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15) 

147.456,73 0,88% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(20) 

2.721.423,57 16,21% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(25) 

282.084,37 1,68% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 (30) 

1.360.786,21 8,10% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 (35) 

3.714.612,26 22,12% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ(40) 

0 0,00% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΝΟΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

(45) 

130.701,06 0,78% 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50) 

0 0,00% 

ΛΟΙΠΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70) 

849.251,35 5,06% 

 

          

         Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε τις υπηρεσίες 

στις οποίες αντιστοιχεί το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του ∆ήµου. 

Το συµπέρασµα που συνάγουµε από τον ανωτέρω πίνακα, ανατρέχοντας  

παράλληλα στο αναλυτικό κείµενο του Απολογισµού των ∆απανών, 

είναι ότι το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων του ∆ήµου και 

συγκεκριµένα το 23,17% πραγµατοποιείται προς αντιµετώπιση των 

αναγκών των γενικών υπηρεσιών, ήτοι εν συντοµία των αµοιβών και 

εξόδων προσωπικού ειδικών θέσεων, τις αµοιβές αιρετών και τρίτων, 

τις παροχές προς τρίτους, τους φόρους και τα τέλη, τα λοιπά γενικά 

έξοδα, την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης καθώς και  τις πληρωµές 

για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (τις επιχορηγήσεις ,  

επιδοτήσεις και δωρεές, παραχωρήσεις και παροχές και τις  

υποχρεωτικές εισφορές). Η τελευταία αυτή οµάδα µε Κ/Α 00-67 είναι  
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εκείνη που προκαλεί  και τις περισσότερες δαπάνες  (62 %) εντός των 

Γενικών Υπηρεσιών. 

         Στην Υπηρεσία Πρασίνου (35) που συµµετέχει µε 22,12% στο 

σύνολο των δαπανών, το 80,6% των χρηµάτων ξοδεύτηκαν για 

παρεµβάσεις περιβαλλοντικής διευθέτησης ρέµατος των Μελισσίων και 

των λοιπών παραρεµατίων περιοχών (Κ/Α 35-7332).  

         Η Υπηρεσία Τεχνικών ‘Εργων (30), µολονότι είχε µακράν τον 

µεγαλύτερο προϋπολογισµό δαπανών (21.027.625 €) µε συµµετοχή 

37,4% στο σύνολο των τελικών προϋπολογισθέντων εξόδων για το 

2007, τελικά οι δαπάνες της ανήλθαν µόλις στο 8,1% (1.360.786,21 €) 

των πληρωθέντων για το 2007. Μεγάλο µέρος των χρηµάτων αυτών 

δαπανήθηκαν για τη µισθοδοσία του προσωπικού και την προµήθεια 

αναλωσίµων (380.805,01 € = 28%).  Επίσης το 22% (301.744,29 €) 

χρησιµοποιήθηκε για τις δαπάνες επέκτασης και συντήρησης των 

κτιρίων του ∆ήµου. Τα υπόλοιπα χρήµατα δαπανήθηκαν για την 

κατασκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων και την κατασκευή 

µέρους του κλειστού Γυµναστηρίου της 1ης  Γειτονιάς.  

         Επίσης στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού (20) 

αντιστοιχεί το 16,21 % (2.721.423,57 €) των δαπανών του ∆ήµου. Από τα 

χρήµατα αυτά η συγκεκριµένη υπηρεσία το ξόδεψε 78% (2.021.343,31 

€) για αµοιβές και έξοδα προσωπικού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισµού έχει ανταποδοτικό 

χαρακτήρα.  Από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού (Κ/Α 0311) 

έχουν εισπραχθεί 3.395.279,97 €,  ενώ έχουν δαπανηθεί 2.721.423,57€,  

καταστρατηγώντας  την αρχή της ανταποδοτικότητας των 

συγκεκριµένων τελών. Εάν συνέβαινε το αντίστροφο, θα σήµαινε ότι η 

Υπηρεσία είχε χρηµατοδοτηθεί και µε πρόσθετους πόρους από το ∆ήµο. 
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         Ακολουθούν αναλυτικού πίνακες για τον Απολογισµό των 

∆απανών κάθε Υπηρεσίας χωριστά για το οικονοµικό έτος 2007. 

 

 

Ο Αναλυτικός Απολογισµός ∆απανών για κάθε Υπηρεσία 

 

ΤΕΛΙΚΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

Α∆ΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

S1

0
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(00)

 

 

 

∆ΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΘΕΝΤΩΝ 2007

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
(35) 
22%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

(20)
16,21%

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)
23,17%

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟ 
ΤΑΦΕΙΩΝ
(45) 1% 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(50) 0%

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(70) 
5%

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
(40) 0%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ/∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10)

6,48%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣ/ΚΟΙ 
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (15)

0,88% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (30)

8,10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ/ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ/ΑΠΟ

ΧΕΤΕΥΣΗΣ (25) 1,68%
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3.- Η Γενική Ανακεφαλαίωση του Απολογισµού του Οικονοµικού έτους 2007 

         Κατά τη µελέτη του Απολογισµού του ∆ήµου Μελισσίων, 

παρατηρούµε όµως ότι από το τέλος αυτού λείπει η προβλεπόµενη από 

την ΚΥΑ 7028/04 Γενική Ανακεφαλαίωση του Απολογιστικού Πίνακα 

προκειµένου να βρεθεί το Χρηµατικό Υπόλοιπο.  

         Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Απολογισµού των εσόδων 

και των δαπανών του οικονοµικού έτους 2007, η ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ του Απολογιστικού πίνακα θα είχε ως εξής:  

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2007 

ΕΣΟ∆Α 
 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΑΝΑΜ/ΣΕΙ
Σ 

ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 

ΒΕΒΑ/ΝΤ
Α 

∆ΙΑΓΡ/ΝΤΑ ΤΕΛΙΚΩΣ 
ΒΕΒ/ΝΤΑ 

ΕΙΣΠ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡ. 
ΥΠΟΛ. 

53.589.475,5
8 

2.618.900 56.208.375,5
8 

17.498.524 373 17.498.149,72 17.281.21
2 

216.937,2
5 

                                                  

                                             ΕΞΟ∆Α                                      - 

 
      ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ        =   490.507,32 € 

 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ = ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ= 17.281.212,47 – 16.790.704,68 = 490.507,32  
  
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ = 490.507,32 € 
 

 

 

 

 

 
ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡ/ΝΤΑ 
ΑΝΑΜ.. 

ΤΕΛΙΚΑ 

∆ΙΑΜΟ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛ. 
ΑΚΥΡΩΣ. 

ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛ. 
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΥΠΟΛ. 

Α∆ΙΑΘ. 

ΠΙΣΤ 

ΣΥΝΟΛΟ 53.589.475,58 2.618.900 56.208.375,58 16.974.457,43 183.752,75 16.790.704,68 16.790.704,68 0 39.417.670,9 
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4.- Συµπεράσµατα σχετικά µε την Οικονοµική ∆ιοίκηση και 

∆ιαχείριση του ∆ήµου Μελισσίων 

 

         Η κατάρτιση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Μελισσίων 

στηρίζεται σε πλασµατικά έσοδα µε εγγραφές πέρα από κάθε απόδοση, 

πρόβλεψη και δεοντολογία, καταστρατηγώντας τις  βασικές αρχές 

κατάρτισης του Προϋπολογισµού. 

         Συγκεκριµένα, είχαν προϋπολογισθεί 53,5 εκ.  € (και τα οποία 

διαµορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης σε 56,2 εκ. €), ενώ η 

δυνατότητα ταµιακών ροών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα απολογιστικά 

στοιχεία ανέρχεται στο ποσό των 17,2 εκ €.   Κατά συνέπεια, τα έσοδα 

του Προϋπολογισµού είναι  υπερτιµηµένα σε ποσοστό 226 % !! 

         Η µεγαλύτερη απόκλιση εµφανίζεται στα έκτακτα έσοδα, στα 

οποία εισπράχθηκε µόλις  το 16,3 % των προϋπολογισθέντων εσόδων 

και ιδιαίτερα στον Κ/Α 13 «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις»,  όπου είχαν 

εγγραφεί αυθαίρετα χρηµατοδοτήσεις για την εκτέλεση έργων του 

τεχνικού προγράµµατος χωρίς αυτές να είναι εξασφαλισµένες,  

εγκεκριµένες και εντεταγµένες σε χρηµατοδοτικούς σχηµατισµούς 

(πόρους).  Με βάση όµως τις εγγραφές αυτές, στηρίχθηκε ένα τεράστιο 

τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου, που τελικά δεν υλοποιήθηκε. Αυτά 

αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι οι δαπάνες της υπηρεσίας 

Τεχνικών Έργων (Κ/Α 30) είχαν αρχικώς προϋπολογισθεί σε ποσοστό 

36,8 % του συνόλου των δαπανών, ενώ το ύψος τους κατά την εκτέλεση 

του Προϋπολογισµού έφτασε µόλις το 8,1 %. Αξίζει δε να σηµειωθεί  

ότι δεν έχει  συνταχθεί η Ανακεφαλαίωση Εσόδων (2) µε βάση τον 

προορισµό τους, ώστε να εξάγουµε περισσότερα συµπεράσµατα.  

Εντελώς λανθασµένα αναπτύσσεται η Υπηρεσία 70 που αφορά 

εξειδικευµένες και µόνο υπηρεσίες, η δε διενεργηθείσες εγγραφές στην 

Υπηρεσία αυτή θα έπρεπε να ενταχθούν στις Υπηρεσίες 00 (Γενικές) ή 

στην Υπηρεσία 15 (Πολιτισµού/Αθλητισµού/Κοινωνικής Πολιτικής).  

         Για τα εισπραχθέντα υπόλοιπα ΠΟΕ (απαιτήσεις) που 

µεταφέρθηκαν στον Κ/Α 32 δεν διενεργήθηκε αντίστοιχη εγγραφή στον 

Κ/Α 85 των δαπανών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΚΥΑ 7028/04, ώστε 

να µη στηρίζεται ο Προϋπολογισµός σε αβέβαια έσοδα. 
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         Με µια πρόχειρη ανάλυση διαφαίνεται ότι ο ∆ήµος στηρίζεται σε  

«υγιή» οικονοµική βάση, αφού το 49% των εισπραχθέντων εσόδων του 

προέρχεται από τακτικά έσοδα. Όµως µε µια πιο εξειδικευµένη 

ανάλυση, διαπιστώνουµε ότι από τα 17,2 εκ. € των εισπραχθέντων 

εσόδων του, µόλις το 1,7 εκ. € εισπράχθηκαν από ίδιους πόρους µε τη 

σύνταξη Βεβαιωτικών Καταλόγων ή την οίκοθεν βεβαίωση (= 11%), µε 

αποτέλεσµα ο ∆ήµος Μελισσίων να στηρίζει την οικονοµική του 

διαχείριση σε επιχορηγήσεις – χρηµατοδοτήσεις που ανέρχονται σε 

ποσοστό 89% και που σηµαίνει  ότι ο ∆ήµος είναι «δέσµιος» των 

επιχορηγήσεων και δε διαθέτει αυτόνοµη δράση. 

         Οµοίως, αµελείται η βεβαίωση εσόδων του µε τη σύνταξη 

Βεβαιωτικών Καταλόγων , αφού το 83% των εισπραχθέντων εσόδων 

του εισπράττεται µε την τήρηση της οίκοθεν βεβαίωσης. Αποτέλεσµα 

του γεγονότος αυτού είναι η µη ορθή αποτύπωση των οικονοµικών 

δεδοµένων στην κατηγορία 32 του προϋπολογισµού των εσόδων 

(απαιτήσεις), µε κίνδυνο να χαθούν οι πόροι που δεν είχαν βεβαιωθεί 

λόγω αποσβεστικής προθεσµίας. Από τα βεβαιωµένα έσοδα µε τη 

σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων που ανέρχονται µόλις  στο 17% των 

εισπραχθέντων εσόδων, παρέµεινε ανείσπρακτο ποσοστό 63% λόγω µη 

λήψης διασφαλιστικών-αναγκαστικών  µέτρων είσπραξης.  

         Ο ∆ήµος Μελισσίων δεν περαιώνει την προβλεπόµενη 

δηµοσιολογιστική διαδικασία εκκαθαρίσεως της δαπάνης,  µε την 

έκδοση εντολών πληρωµής (ΧΕΠ). Ενταλµατοποιεί µόνο όσες δαπάνες 

είναι σε θέση να πληρώσει µε βάση τα ταµιακά διαθέσιµά του 

καταστρατηγώντας κάθε δηµοσιονοµική διαδικασία και µε αποτέλεσµα 

τα ακυρωθέντα µε την ειδική διαδικασία ΧΕΠ που µεταφέρονται στο 

επόµενο οικονοµικό έτος ως οφειλές ΠΟΕ (Κ/Α 81),  να µην 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, µε συνέπεια ο ∆ήµος να µην 

γνωρίζει σήµερα τις υποχρεώσεις  του προς τρίτους.   

         Το τελευταίο συµπέρασµα από το σύνολο της µελέτης συνίσταται 

στο ότι ο ∆ήµος Μελισσίων δεν τηρεί  επακριβώς την προβλεπόµενη 

δηµοσιολογιστική διαδικασία.   
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Σάκκουλα, Αθήνα,1998 

�►∆ερτιλής Π, Γενικές αρχές ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, Eκδόσεις Αντ.  

Ν. Σάκκουλα, Αθήνα,1962 

�►Θεοδώρου Ι.∆.,  Οι ∆απάνες των ΟΤΑ, Εκδόσεις Θεοδώρου, 

Θεσσαλονίκη , 2008 

�►Θεοδώρου Ι.∆.,  Τα Έσοδα των ΟΤΑ, Εκδόσεις  Θεοδώρου, 

Θεσσαλονίκη , 2008 

�►Θεοχαρόπουλος Λ., Φορολογικόν ∆ίκαιον, Eκδόσεις  Αντ.  Ν. 

Σάκκουλα, 1981 

�►Καλλιαντάσης Γεώργιος, Συστήµατα Κατανοµής Κρατικών 

Χρηµατοδοτήσεων-Ίδιοι Πόροι των ΟΤΑ, Εθνική Σχολή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2008 

�►Καλλιαντάσης Γεώργιος, Εργαστήριο για τα Οικονοµικά των ΟΤΑ, 

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα 2007 

�►Καραγιλάνης Σ. , Ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός των ΟΤΑ και ο 

νέος τύπος Προϋπολογισµού – Κ.Υ.Α. 7028/04, ΕκδόσειςΓ.Μ. 

Καραναστάση, Αθήνα, 2004 

�►Κόρσος ∆ηµήτριος Ι. ,  ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, Eκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή, 1985 

�►Κυριακοπούλου Ελένη, ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο, Σύγχρονη Εκδοτική,  

Αθήνα, 2001 
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�►Μηλιώνης Νικόλαος, Ο θεσµικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  

Eκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2002 

�►Μπέης Κ., Εισαγωγή στη ∆ικονοµική Σκέψη, Eκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα, 1981 

�►Νικολόπουλος Κοσµάς, ∆ιοίκηση και Οικονοµική ∆ιαχείριση 

Νοµικών �Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού, 

Χαλκίδα, 2008 

�►Νικολόπουλος Κοσµάς, Περί των Εσόδων Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 2006 

�►Νικολόπουλος Κ., Προϋπολογισµός – Απολογισµός, Εθνική Σχολή 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2008 

�►Νοµική Βιβλιοθήκη, ∆ιοικητική ∆ικονοµία, Αθήνα 2003 

�►Παζαρλόγλου Θανάσης, Προσεγγίσεις Προβληµατισµοί επί των 

∆απανών των ΟΤΑ, Α’ τεύχος, Θεσσαλονίκη, 2008 

�►Σαπουνάκης Α.,  Σαββαϊδου Κ., Νικολόπουλος Κ., Οικονοµική 

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ: Πόροι,  Έσοδα, ∆απάνες,  

∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2007 

�►Σαρµάς Ιωάννης ∆., Το ∆ηµόσιο Χρήµα υπό Έλεγχο, Eκδόσεις Αντ.  

Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2003 

�►Στασινόπουλος Μ., Μαθήµατα ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου, 1966, 

Ανατύπωσις: Eκδόσεις Αντ.  Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή, 1985 

�►Σπηλιωτόπουλος Επαµεινώνδας,  Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, 

Eκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,  Αθήνα, 2001 

�►Φινοκαλιώτης Κωνσταντίνος ∆., Φορολογικό ∆ίκαιο, Eκδόσεις Αντ.  

Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1999 

�►ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑ, Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων 

�►ΥΠΕΣ∆∆Α-ΕΚ∆∆Α-ΙΝΕΠ, Ηµερίδα «Ο νέος ∆ηµοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας», Αθήνα 2007 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

�►Καραναστάσης Μ., Το Λογιστικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων, 

Αθήνα 1994 

�►Μιχαλοπούλου Στυλιανή, Προµήθειες-Υπηρεσίες των ΟΤΑ, 2008 

�►Μπεσίλα – Βήµα Ε., Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως 

φορείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, Eκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998 

�►ΥΠΕΣ∆∆Α-ΕΚ∆Α, Τοπική Αυτοδιοίκηση και ∆ηµοκρατία:  

Προβλήµατα και Προοπτικές, 1999 

�►Νικολόπουλος Κ., Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ, 

2004 

�►Νικολόπουλος Κ., Βασικές Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης των 

∆ήµων, 2003 

 

ΑΡΘΡΑ 

 

�►Κουγιανός Γαβρίλης, Το Οικονοµικό, ∆ιοικητικό και Νοµικό 

Πλαίσιο των ΟΤΑ 

�►Κουρτής Γεώργιος Ι.,  Ο Προληπτικός ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος των 

ΟΤΑ, Εισήγηση στο Συνέδριο της ΕΕΤΑ, Μάρτιος 2007 

�►Κουσούρη ∆ήµητρα, Οι αλλαγές που εισάγει ο νέος Κώδικας ∆ήµων 

και Κοινοτήτων, Ιούλιος 2007 

�►Μηλιώνη Ν., Ζητήµατα ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου ΟΤΑ, περιοδικό 

∆ήµος τεύχος Μαϊου-Ιουνίου 2001 

�►Παζαρλόγλου Θ., Καθεστώς Προµηθειών ΟΤΑ και των Φορέων 

αυτών, ∆ηµοτικός-Κοινοτικός & Νοµαρχιακός Τύπος, Σεπτέµβριος 

2008 

�►Ρίζος Κ., ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος ΟΤΑ, περιοδικό ∆ήµος τεύχος 

Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2001 

�►Σαββή Μανώλη, Προτάσεις βελτίωσης του Οικονοµικού-

∆ιαχειριστικού συστήµατος των ΟΤΑ, περιοδικό ∆ήµος, τεύχος 

Ιουλίου/Αυγούστου 2001 
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�►∆ηµοτικός-Κοινοτικός & Νοµαρχιακός Τύπος, Σεπτέµβριος 2008, 

Νοµολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου: Προληπτικός Έλεγχος ∆απανών 

ΟΤΑ, Σεπτέµβριος 2008 

 

 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

• Το Σύνταγµα της Ελλάδος 1975/1986/2001/2008 

• Κανονισµός της Βουλής 

• ΝΟΜΟΣ 2238/1994  Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος 

• ΝΟΜΟΣ 2362/95 «∆ηµόσιο Λογιστικό» 

• ΝΟΜΟΣ 2539/1997 Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

• ΝΟΜΟΣ 2623/1998 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, 

οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των 

ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της εκλογικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις».  

• ΝΟΜΟΣ 2717/1999  «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» 

• ΝΟΜΟΣ 3146/2003 «Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος 

ετεροδηµοτών, θέµατα ΟΤΑ, αλλοδαποί».  

• ΝΟΜΟΣ 3202/2003 ΦΕΚ 284/Α/ 11.12.2003  «Εκλογικές δαπάνες 

κατά τις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές,  Οικονοµική 

διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α., θέµατα αλλοδαπών και 

άλλες διατάξεις».  

• ΝΟΜΟΣ 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

• ΝΟΜΟΣ 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος,  

αποσβέσεις  στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες 

διατάξεις».  

• ΝΟΜΟΣ 3548/2007 Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.  
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• ΝΟΜΟΣ 3536/07 Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

• ΝΟΜΟΣ 3613/2007 Ρυθµίσεις  θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 

Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,  Σώµατος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιπών 

ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

• ΝΟΜΟΣ 3697/2008 Περί Ενισχύσεως του Κρατικού 

Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα 

φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.  

• Π.∆. 774/72 «Περί Κωδικοποιήσεως εις  ενιαίον κείµενον των 

περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον 

«Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου».  

• Π.∆. 496/74 «Λογιστικό ΝΠ∆∆» 

• Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» 

• Π.∆. 315/99 «Νέο ∆ιπλογραφικό Λογιστικό 

• Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 

κείµενον Νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων 

των ∆ήµων και των Κοινοτήτων» 

• Β.∆. 17-5/15-6-1959 «Οικονοµική διαχείριση και το Λογιστικό 

των ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

• Ν.∆. 318/69 «Περί βεβαιώσεως και Εισπράξεως Εσόδων ∆ήµων 

και Κοινοτήτων».  

• Ν.∆. 356/74 «Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) 

• ΚΥΑ 7028/04 «Καθορισµός του τύπου του Προϋπολογισµού των 

∆ήµων και των Κοινοτήτων».  

• ΚΥΑ 64781/07 «Κατάρτιση Προϋπολογισµού ∆ήµων και 

Κοινοτήτων οικονοµικού έτους 2008- τροποποίηση της ΚΥΑ 

7028/04. 

• ΚΥΑ 67146 «Κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων και 

των Κοινοτήτων για το οικονοµικό έτος 2009».  
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• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ∆∆Α 46/59239/25-10-2006 «Κατάρτιση 

Προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων οικονοµικού έτους 

2007».  

• Εγκύκλιος  28/3-4-07, Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί  

οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. 

• Εγκύκλιος 22/15-4-08 µε θέµα: Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ 69/2008 - 

∆ιάθεση εσόδων των Ο.Τ.Α που προέρχονται  από ανταποδοτικά 

τέλη 

• Γνωµοδότηση 69/2008 του Ν.Σ.Κ. 

 

∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 

• www.ypes.gr (τελευταία επίσκεψη 10/10/08) 

• www.nomotelia.gr (τελευταία επίσκεψη 12/10/0) 

• www.dimotelia.gr (τελευταία επίσκεψη 1/10/08) 

• www.karagilanis.gr (τελευταία επίσκεψη 2/10/08) 

• www.egritos.gr (τελευταία επίσκεψη  20/10/08) 

• www.parliament.gr (τελευταία επίσκεψη  27/10/08) 

• www.et.gr (τελευταία επίσκεψη  29/10/08) 

• www.ota.gr (τελευταία επίσκεψη  29/10/08) 

• www.dsanet .gr (τελευταία επίσκεψη 15/10/08) 

• www.poeota.gr (τελευταία επίσκεψη  30/10/08 ) 

• www.kedke.gr (τελευταία επίσκεψη 26/10/08 ) 

• www.eetaa.gr (τελευταία επίσκεψη  27/10/08) 

• www.melissia.gr (τελευταία επίσκεψη 14/10/08 ) 

• www.statistics.gr (τελευταία επίσκεψη 5/11/08) 
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