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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑ 

 στην χρηματοδότηση των δήμων,  

 στην οικονομική τους αυτοτέλεια  

 στους συνεχείς δημοσιονομικούς ελέγχους 

 σε όλα τα θέματα που αφορούν το 
προσωπικό τους 

 Άρα και στην παροχή υπηρεσιών - κατασκευή 
υποδομών (τοπικά δημόσια αγαθά), με 
αποτέλεσμα την διοικητική και λειτουργική 
τους υποβάθμιση 



ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  

 Επιχορηγήσεις 

 Ίδια έσοδα 

 Δανεισμός 



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

 Επιχορηγήσεις μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων 

 Επιχορηγήσεις προγραμμάτων (ΠΕΠ, κ.λ.π.) 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ) 

 21,3% των καθαρών εσόδων του Φόρου 
Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων  

 11,3% του ΕΝΦΙΑ  

 12% του ΦΠΑ 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΠ 

 Γενικές λειτουργικές δαπάνες 

 Δαπάνες λειτουργίας παιδικών σταθμών  

 Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολείων  

 Δαπάνες λειτουργίας εθνικών γυμναστηρίων  

 Σχολικοί τροχονόμοι 

 Προνοιακα επιδόματα 



ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΠ 2009-2013 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΠ ΔΗΜΩΝ 2009-2013
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ Δήμων  

Μεταφερομεν ες αρμοδιοτητες και

καθαρίστριες

Έσοδα από επιχορηγήσεις  

παρακρατουμέν ων  Π.Ο.Ε. Δήμων

Έσοδα από επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ 

Δήμων  



ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ - Φόροι - τέλη Τ.Α. 

 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 

 Τέλος ακίνητης περιουσίας 

 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 

 Τέλος διαφήμισης  

 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος κέντρων 
εστίασης και διασκέδασης  



 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ - Φόροι - τέλη Τ.Α. 

 Τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης 

 Τέλος στάθμευσης 

 Λειτουργία νεκροταφείων 

 Παράβολα 

 Τέλος οικοδομικών αδειών 

 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 

 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου 



• Δανεισμός αποκλειστικά για 
επενδύσεις και  χρηματοδότηση 
χρέους  

Κανόνες για τον 
τοπικό & 

περιφερειακό 
δανεισμό 

• 20% Τοκοχρεολυσία/Τακτικά Έσοδα 

• 60% Συνολικό Χρέος – Συνολικά 
Έσοδα 

Οι Δήμοι & οι 
Περιφέρειες δε 

μπορούν να 
ξεπερνούν 
ποσοστό 

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, που φθάνει το 60%. 
 Τον περιορισμό και τη στασιμότητα αρχικά, αλλά τώρα πια την 

πτώση, πολλών ιδίων εσόδων της λόγω της οικονομικής 
κρίσης,  

 Τις περιορισμένες δυνατότητες του ΕΣΠΑ, να συμβάλει στην 
προώθηση των τοπικών επενδύσεων και στην αναβάθμιση των 
υποδομών.  

 Ο δανεισμός για χρηματοδότηση των τοπικών αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών και υποδομών έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί. 

 Την συνεχή αποψίλωση του προσωπικού λόγω 
συνταξιοδοτήσεων και εφεδρείας / διαθεσιμότητας, ενώ οι 
συμβάσεις έργου / Ι.Δ.Ο.Χ. έχουν μειωθεί δραστικά. 

 Το αυξημένο διαχειριστικό κόστος που επιβάλουν οι νέοι 
δημοσιονομικοί κανόνες  

 Τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των 
κοινωνικών δομών (Παιδικοί σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Βοήθεια στο 
σπίτι, κ.α.) και των κοινωνικών πρωτοβουλιών (συσσίτια, 
κοινωνικά παντοπωλεία, ιατρεία, φαρμακεία, κ.α.) μπροστά 
στην ζήτηση υπηρεσιών που προκαλεί η κοινωνικο-οικονομική 
κρίση. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 Με την μείωση των Κ.Α.Π., πολλοί δήμοι αδυνατούν να καλύψουν 
τις βασικές λειτουργικές τους δαπάνες (μισθοδοσία και γενικά 
λειτουργικά έξοδα).  

 Η μείωση της ΣΑΤΑ στα επίπεδα προ του 2000 δεν μπορεί να 
καλύψει ούτε τις αναγκαίες συντηρήσεις των ήδη υπαρχόντων 
υποδομών και στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 θα είναι μειωμένο το 
μερίδιο των υποδομών, ειδικά των τοπικών. 

 Η κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ, λόγω μείωσης των εσόδων, 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την συγχρηματοδότηση μέσω 
του ΕΣΠΑ, οι κανόνες του οποίου πολλές φορές επιβάλλουν λύσεις 
ευκαιριακές και χωρίς έλεγχο από πλευράς τους π.χ. Μ.Κ.Ο., 
κοινωφελής εργασία κ.α. 

 Δημιουργείται σημαντικός κίνδυνος υποβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών των ΟΤΑ και ιδίως των κοινωνικών προγραμμάτων 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 Να αποσυρθούν οι Δήμοι από δραστηριότητες που δεν μπορούν 
πλέον να χρηματοδοτήσουν π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, Κ.Δ.Α.Π., 
αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, με προφανείς δυσμενείς 
επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.  

 Εναλλακτικά να μειώσουν την ποσότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή και να υποβαθμίσουν την ποιότητά τους. Ορισμένοι 
βέβαια θα επιχειρήσουν να αυξήσουν την οικονομική συνεισφορά των 
κατοίκων στα προγράμματα αυτά, αλλά η συνεχιζόμενη κοινωνικο-
οικονομική κρίση θα οδηγήσει πολλούς πολίτες σε αδυναμία 
καταβολής της. 

 Να ελαχιστοποιήσουν τη συντήρηση των υποδομών με δυσμενείς 
επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της περιοχής τους και 
δυσχεραίνοντας τις όποιες προοπτικές ανάκαμψης. 

 Να εκχωρήσουν αρμοδιότητες, όχι για να ασκηθούν πιο 
αποτελεσματικά, αλλά γιατί αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην 
άσκηση τους π.χ. καθαριότητα.. 

 Να παραχωρήσουν περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία αδυνατούν 
να αξιοποιήσουν π.χ. ακίνητα, φυσικοί πόροι.  



Αποτύπωση σημερινής πραγματικότητας 

Μείωση 
χρηματοδοτήσεων 

για την κάλυψη 
αναγκών των 

δήμων κατά 60% 

Μείωση 
επενδυτικών 

χρηματοδοτήσεων 
(ΣΑΤΑ) 75% 

Πίεση για 
πρωτοβουλίες 

αντιμετώπισης της 
κρίσης (φτώχια, 

κοινωνικός 
αποκλεισμός κλπ) 

Χρηματοδότηση 
των κοινωνικών 
δομών από ΕΣΠΑ 

Αναπτυξιακός 
ρόλος Τ.Α. 



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 



        ΟΡΓΑΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Συντάσσει και ελέγχει την υλοποίηση του 
προϋπολογισμού του Δήμου   

 Προελέγχει τον απολογισμό 
 Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και την διάθεση των 

πιστώσεων 
 Καταρτίζει τους όρους συντάσσει την διακήρυξη διεξάγει 

και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες 
 Εισηγείται στο ΔΣ τη επιβολή τελών δικαιωμάτων και 

εισφορών  
 Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, δωρεών  
 Εισηγείται σχέδιο διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 



        ΟΡΓΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο 
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου  ή άλλου οργάνου του 
Δήμου ή το ΔΣ μεταβίβασε σε επιτροπή του  

 Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και όλες τις τυποποιήσεις   

 Εγκρίνει τον Απολογισμό και τον ισολογισμό  

 Ορίζει τους φόρους τέλη κλπ 

 Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και την διάθεση 
των πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο  158 παρ 3 
του ΔΚΚ  

 



        ΟΡΓΑΝΑ 
       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 Συντάσσει και ελέγχει την υλοποίηση του 
προϋπολογισμού του Δήμου   

 Συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και 
τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών  

 Προελέγχει τον απολογισμό 

 Αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και την 
διάθεση των πιστώσεων του άρθρου 158 πα 4 



ΠΔ ΔΚΚ αρθ 155): Στον προϋπολογισμό γράφονται 

όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των δήμων και κοινοτήτων 

 

ΒΔ 1959(άρθ. 1): Τα έσοδα και έξοδα του δήμου ή 

της κοινότητας κάθε οικονομικού έτους προσδιορίζονται 

δια του ετησίου προϋπολογισμού 

 

 

Προϋπολογισμός 



Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισμός ΟΤΑ είναι η πράξη του 
Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία 

προσδιορίζονται τα έσοδα  
και καθορίζονται τα όρια εξόδων για κάθε 

οικονομικό έτος  
 

(άρθ 155  ΔΚΚ και άρθ. 1 παρ. 1 Β.Δ. 17/5-15/6/1959). 



• Έσοδα και δαπάνες που        
 προβλέπονται από διάταξη νόμου 

• Δαπάνες που εξυπηρετούν τους 
 σκοπούς του Δήμου , συντελούν στην  
 εκπλήρωση της αποστολής του 

• Δαπάνες λειτουργικές 

Ποιες Δαπάνες εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό  



Διάθεση Πίστωσης/  Ανάληψη 
υποχρέωσης 

 Οικονομική  Επιτροπή 
 Διαθέτει όλες τις πιστώσεις (πλην αυτών του ΔΣ , του δημάρχου) 

 Δημοτικό συμβούλιο 
 Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, 

ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις 
που οργανώνει  ή συμμετέχει Δήμος Όμοιες εκδηλώσεις που 
οργανώνουν άλλοι φορείς και ι ο Δήμος ή η Κοινότητα. 

 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία 
αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  

 Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου 

 Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του 
Δήμου 

 Τα χρηματικά βοηθήματα του άρθρου 202 

 Τα έξοδα κίνησης  του άρθρου 140 

 



Δαπάνες με απόφαση Δημάρχου 

α) Επικοινωνίες  

β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις 

αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το 

ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, 

μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου . 

8) Εάν στις περιπτώσεις του εδαφ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου και της παρ. 

1 του άρθρου 267 δεν υπάρχει στον προυπολογισμό πίστωση ή αυτή που 

υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται 

στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου 

 



Διαδικασίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού 

1. Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 

2. Διαμόρφωση τελών-φόρων-δικαιωμάτων-εισφορών 

3. Προετοιμασία προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες 

4. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού από τη Δ.Ε. 

5. Ψήφιση προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο 
σε ειδική συνεδρίαση 

6. Έλεγχος προϋπολογισμού από Περιφέρεια 

7. Δημοσίευση προϋπολογισμού σε τοπική εφημερίδα 



Διαδικασίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού 

 Έως 5 Σεπτεμβρίου  απόφαση Οικ. Επιτροπής  

 Έως 5 Σεπτεμβρίου Ενσωμάτωση του σχεδίου στην βάση 
δεδομένων για την παροχή γνώμης του Παρατηρητηρίου 

 Γνώμη Παρατηρητηρίου 

 Έως 31/10 υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο 

 Έως 15 Νοεμβρίου ψήφιση από Δημοτικό Συμβούλιο  

 Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού δημοσιεύεται σε μια 
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 Έγκριση προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή 

 



Προϋπολογισμός 

 Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός και πάντως όχι 

αργότερα από το τέλος Ιανουρίου  του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει 

ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνο ως προς την πληρωμή  

   Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.) 

  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 έργων ή 

δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

  Μετά την πάροδο του μήνα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με 

βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις 

αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών. 

 



Έλεγχος από ελεγκτή 
νομιμότητας 

«Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι οι δεν 
έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες ή 

έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή 
έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν 

προβλέπονται από το νόμο ή ότι το ύψος 
των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις 
αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού 
έτους καλεί το Δ.Σ. να αναμορφώσει τον 

προϋπολογισμό» 

Ανάρτηση οικονομικής 
κατάστασης 

προϋπολογισμού από στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και 
σε μια τοπική εφημερίδα  

Έλεγχος προϋπολογισμού  



 Έλεγχος προϋπολογισμού  

 Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αν διαπιστώσει 
ότι  

• δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό  οι 
υποχρεωτικές δαπάνες  ή το  

• έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο  ή  

•  ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν 
προβλέπονται από το νόμο ή 

• Ότι το ύψος των πιστώσεων υπερβαίνει αναιτιολόγητα 
τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους 

  καλεί το συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον 
προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία 20 ημερών.  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

 παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και 
Οικονομικών επί των σχεδίων Προϋπολογισμών των ΟΤΑ  

 διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη ρεαλιστικών και 
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 

 Ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και του 
ΟΠΔ 

 Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων των ΟΤΑ  

 Τριμηνιαίες εκθέσεις  

 Εισηγείται μεθόδους για διαθρώσεις αποκλίσεων  



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των 
ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων 
δημοσίου δικαίου  

 μηνιαίο / τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του  

 Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της 
εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και 
ετησίως  



Τριμηνιαίες εκθέσεις οικονομικής επιτροπής 

 Εισήγηση υπηρεσίας 

 Έκθεση της Ο.Ε. για τα αποτελέσματα εκτέλεσης 
προϋπολογισμού 

 Τυχόν παρατηρήσεις  της μειοψηφίας 

 Εφόσον υπάρχουν υπερτιμημένα έσοδα (β και γ 
τρίμηνο) προσαρμογή με απόφαση του ΔΣ του 
προϋπολογισμού. 

 Αποστολή απόφασης στον Ελεγκτή νομιμότητας 



Διαδικασίες δαπανών  

 Προϋπολογισμός 

 Ανάληψης υποχρέωσης 

 Διάθεση πίστωσης  

 Διενέργεια δαπάνης 

 Εκκαθάριση δαπάνης 

 Εντολή πληρωμής 

 Πληρωμή  



Νόμιμη εκτέλεση δαπανών του Δήμου 

 Να προβλέπεται η δαπάνη στον Προϋπολογισμό 

 Να εγκριθεί η δαπάνη από το αρμόδιο όργανο 
του Δήμου 

 Να εκτελεστεί με νόμιμο τρόπο 
(π.χ.διαγωνισμός) 

 Να εκκαθαριστεί 

 Να πληρωθεί 



Η διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης προηγείται όλων   των 
διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης 

Η μη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, έστω και  νόμιμης , 
δαπάνης την καθιστά παράνομη 

Η εκ των υστέρων ανάληψη της υποχρέωσης η έγκριση 
δηλαδή της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης σε χρόνο 
μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεν 
μπορεί να τη νομιμοποιήσει αναδρομικά   

Παράνομη είναι επίσης η δαπάνη που εκτελείται καθ’ 
υπέρβαση της πίστωσης ή σε βάρος προϋπολογισμού του 
οποίου η ισχύς έληξε 

Εξαίρεση οι περιπτώσεις της παρ. 4β άρθ. 158 ΔΚΚ 

Προϋπολογισμός  
και νομιμότητα δαπανών 



Πιστώσεις 

  Πιστώσεις είναι τα ποσά που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό, για την πληρωμή  συγκεκριμένων 
δαπανών 

 Είναι το χρηματικό όριο στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα 
αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης. 
Η λειτουργία του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των 
εξόδων είναι δεσμευτική. 

 Η πραγματοποίηση δαπάνης για την οποία δεν υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση δεν είναι νόμιμη. Η μεταγενέστερη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και έγκριση της δαπάνης δεν 
αίρει την παρανομία. 

Εξαίρεση  για τις περιπτώσεις των παρ. 5 του άρθ. 158 ΔΚΚ 



Πιστώσεις 

 Προκειμένου να αποτραπεί η διενέργεια δαπανών χωρίς 
να υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό η παρ. 7 του 
άρθ. 218 του ΔΚΚ ορίζει: 

 Δεν επιτρέπεται η έναρξη της διαδικασίας για την εκτέλεση έργου, 
εργασίας ή μεταφοράς και τη διενέργεια προμήθειας, αν δεν υπάρχει 
στον προυπολογισμό σχετική πίστωση, ίσης τουλάχιστον αξίας με το 
τμήμα του έργου, της εργασίας, της μεταφοράς ή της προμήθειας 
που, βάσει της μελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του 
έτους. 

 Τα αρμόδια όργανα, που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων 
του προηγούμενου εδαφίου, υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική 
ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 

 



Διάθεση της Πίστωσης και Ανάληψη 
Δαπάνης 

 Αν ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός προβλέπει μια  
  δαπάνη, αυτό δεν αρκεί για να διενεργηθεί; 

 Όχι. Για να διενεργηθεί η δαπάνη, πρέπει πρώτα να  

   εγκριθεί,δηλ. να  ψηφιστεί η πίστωση.  

 Για τα έργα που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό με  
  χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα χρειάζεται  
  ψήφιση της πίστωσης; 

 Ναι. Μάλιστα για τα έργα πρέπει πρώτα να συνταχθεί η  

     μελέτη και μετά να ψηφιστεί η πίστωση. 

 



Διάθεση της Πίστωσης και Ανάληψη 
Δαπάνης 

 Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. 
θεομηνίες), που ο δήμαρχος έχει δικαίωμα απευθείας 
ανάθεσης κάποιου σχετικού έργου, χρειάζεται ψήφιση 
της πίστωσης ; 

 Ναι. 

 Ποιο όργανο ψηφίζει τις πιστώσεις ; 

 Κατά κανόνα η Οικονομική  Επιτροπή. Για ορισμένες το Δ.Σ. 
ή ο Δήμαρχος. 

 Όταν η Δ.Ε. ψηφίζει την πίστωση που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό ελέγχει τη νομιμότητα της 
δαπάνης; 

 Ναι.  



Νομότυπη Εκτέλεση Δαπάνης 

 Μετά την ψήφιση της πίστωσης δεν μπορεί να 
διενεργηθεί η δαπάνη; 

 Όχι, πάντοτε. Αν πρέπει λ.χ. να γίνει πρόχειρος 

διαγωνισμός, θα προηγηθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.  



Εκκαθάριση Δαπάνης 

 Τι σημαίνει εκκαθάριση δαπάνης ; 

 Είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών της δαπάνης, ώστε να 

εξακριβωθεί αν η δαπάνη υλοποιήθηκε νόμιμα, ποιος είναι ο 

δικαιούχος και ποιο είναι το ποσό, που θα λάβει. 

 Αν έπρεπε να γίνει διαγωνισμός και το Δ.Σ. αποφάσισε 
να εκτελεστεί το έργο με ανάθεση ως επείγον, χωρίς 
όμως να είναι πράγματι επείγον τι γίνεται ; 

 Το λογιστήριο ή/και ο Ταμίας θα αρνηθούν την πληρωμή.  



Εντολή Πληρωμής 

 Τι είναι το χρηματικό ένταλμα ; 

 Η εντολή προς τον ταμία να πληρώσει. 

 Μπορεί ο ταμίας να αρνηθεί την πληρωμή ; 

 Ναι. Εξετάζει και την τυπική και την ουσιαστική νομιμότητα 
της δαπάνης κι αν θεωρήσει ότι πάσχει, οφείλει να αρνηθεί 
την πληρωμή. 

 Τι γίνεται μετά την άρνηση του ταμία 

 Μπορεί ο Δήμαρχος να απορρίψει την άρνηση του ταμία και 
να ζητήσει εγγράφως πληρωμή. Τότε ο ταμίας θα πληρώσει, 
αλλά οφείλει αμέσως να στείλει το ένταλμα στον Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 



Προπληρωμές 

 Μπορεί να έχουμε προπληρωμή μιας δαπάνης ; 

 Ναι, με ειδική απόφαση του Δ.Σ., τα χρήματα παραδίδονται 

σε ένα δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος θα διενεργήσει την 

πληρωμή με τη νόμιμη διαδικασία. 

 



Πάγια Προκαταβολή 

 Τι είναι η πάγια προκαταβολή ; 

 Είναι το ποσόν που δίνεται σε έναν υπάλληλο για την άμεση 

πληρωμή δαπανών που δεν μπορούν να πληρωθούν με την 

κανονική διαδικασία. 



Απολογισμός – Ισολογισμός 

• Απολογισμός διαχείρισης τέλος Μαΐου 

• Οικονομική  Επιτροπή – 5 Αυγούστου 

• Διοικητικό Συμβούλιο – 5 Οκτωβρίου 

• Παρουσία ορκωτού ελεγκτή  & υπεύθυνου οικ, 
Υπηρεσίας 

• Ειδική συνεδρίαση 

• Υποβολή στο Ελ. Συνέδριο εντός μηνός 

• Δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης 



Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες & τα Νομικά τους Πρόσωπα υπάγονται στον 
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας άνω των 100 χιλ ευρώ 

Έλεγχος για την είσπραξη των εσόδων από Ε.Σ.    

Οι Δήμοι & οι Περιφέρειες υποχρεούνται να τηρούν διπλογραφικό σύστημα 
αναλυτικής λογιστικής  

Διαφάνεια - Δημοσιότητα  

Διαφανές πλαίσιο οικονομικής 

διαχείρισης 



Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου  

 Οι δαπάνες των Ο.Τ.Α και των νομικών τους 

προσώπων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 Προληπτικός  Έλεγχος Συμβάσεων για ποσά άνω των 

200.000€ από το Επίτροπο και για ποσά άνω των 

500.000€ από το Κλιμάκιο 

 Μη διενέργεια ελέγχου – άκυρη σύμβαση  

 Έλεγχος είσπραξης εσόδων  



Ορκωτοί Ελεγκτές 

  Έλεγχος Ισολογισμού 

  Πιστοποιητικό ελέγχου 

  Έκθεση ελέγχου 

  Παρουσία στο Δ. Συμβούλιο 



Διαδικασίες εσόδων  

 Βεβαίωση υπό ευρεία έννοια  

 Ταμειακή Βεβαίωση  

  Είσπραξη 



Εξυπηρέτηση του πολίτη 

Συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό 

Έγκυρα  οικονομικά στοιχεία 

Προγραμματισμός ενεργειών  

ΚΡIΣIΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

 


