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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο,

Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ Λεβέντη (εισηγήτρια),

Συµβούλους, Ιωάννα Ρούλια και Ιωάννη Καλακίκο, Παρέδρους µε συµβουλευτική

ψήφο, συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήµατος του, που βρίσκεται

στην Αθήνα, στις 28 Ιουλίου 2010, µε την παρουσία της Γραµµατέως του Βασιλικής

Τσιαντή, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε µεταξύ της

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Κυκλάδων και του Δήµου Νάξου, αν

πρέπει να θεωρηθεί το 37, οικονοµικού έτους 2010, χρηµατικό ένταλµα του Δήµου

αυτού.

Αφού µελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και

έλαβε υπόψη

Την από 9.6.2010 έγγραφη γνώµη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας

στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντώνιου Νικητάκη, σύµφωνα µε την οποία το

προαναφερόµενο χρηµατικό ένταλµα δεν πρέπει να θεωρηθεί,

Σκέφθηκε κατά το νόµο

Ι . Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Κυκλάδων, µε την

7/29.3.2010 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το 37, οικονοµικού έτους 2010,

χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του Δήµου Νάξου, που αφορούσε στην



καταβολή ποσού 35.864,40 ευρώ, στο φερόµενο ως δικαιούχο του εντάλµατος

Αποστόλη Σαχά, ζωγράφο - συγγραφέα, ως αµοιβή για την προµήθεια 1.200

αντιτύπων λευκώµατος µε τίτλο «Ζωγραφικό οδοιπορικό στα σοκάκια του

Δήµου Νάξου». Ως αιτιολογία της µη θεώρησης του εντάλµατος, η Επίτροπος

προέβαλε ότι η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από διάταξη νόµου, ούτε

συµβάλλει στην εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του Δήµου, ούτε

συντελεί στην αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, σε κάθε δε

περίπτωση υπερβαίνει το προσήκον µέτρο. Ειδικότερα προέβαλε ότι, από την

264/2008 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του ανωτέρω δήµου, µε την

οποία αποφασίστηκε η προµήθεια του λευκώµατος, δεν προκύπτει µε ποιο

τρόπο η προµήθεια αυτή θα προαγάγει τα πολιτιστικά και πνευµατικά

ενδιαφέροντα των κατοίκων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου

158 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, η δε δαπάνη ποσού 35.864,40 ευρώ

υπερβαίνει κατά πολύ το προσήκον µέτρο. Ο Δήµος Νάξου, µε το 2697/8.4.2010

έγγραφο του, υπέβαλε εκ νέου για θεώρηση το ως άνω χρηµατικό ένταλµα,

υποστηρίζοντας ότι, µε την 264/2008 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,

εγκρίθηκε σχετική πρόταση του ανωτέρω ζωγράφου για την έκδοση ενός

λευκώµατος υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που θα απεικονίζει τα σοκάκια

του νησιού µε ιδιαίτερο καλλιτεχνικό τρόπο, προκειµένου να διατίθεται ως δώρο

σε επίσηµους, φορείς και προσκεκληµένους του δήµου, καθώς και σε

βραβεύσεις µαθητών και διακεκριµένων δηµοτών. Η Επίτροπος, όµως,

ενέµεινε στην άρνηση της, µε συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για

την άρση της οποίας νοµίµως απευθύνεται, µε την από 17.5.2010 έκθεση της,

προς το Τµήµα αυτό (VII), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ.1 του

π.δ/τος 774/1980 και 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981, σε συνδυασµό µε την



ΦΓ8./22431/6.11.2004 (ΦΕΚ Β', 1620/1.11.2004) Κανονιστική Απόφαση της

Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΙΙ. Το άρθρο 158 παρ. 3 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων

και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114) ορίζει ότι: «Πιστώσεις, που είναι γραµµένες

στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του δήµου... µπορεί

να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού . . . συµβουλίου για την πληρωµή

δαπανών, που αφορούν: α)... γ) τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και

φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν µε

οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή

προβολή του δήµου...». Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι οι Οργανισµοί

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της µέριµνας τους, για την προαγωγή

των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων και των πολιτιστικών και

πνευµατικών ενδιαφερόντων των δηµοτών τους, δύνανται, µε απόφαση του

δηµοτικού συµβουλίου, να διαθέτουν πιστώσεις, µεταξύ άλλων, για την

απονοµή τιµητικών διακρίσεων καθώς και αναµνηστικών δώρων σε φυσικά

πρόσωπα τα οποία αποδεδειγµένα συνέβαλαν µε οποιοδήποτε τρόπο στην

κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήµου (βλ.

πράξ. VI I Τµήµ. 286, 301/2007, 99, 311/2008, 369/2009). Περαιτέρω ο ν.

3801/2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της

Δηµόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 163) ορίζει στο άρθρο 37 παρ. 2 ότι: «α. Κατά

τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

θεωρείται για πληρωµή χρηµατικό ένταλµα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που



δεν προβλέπεται µεν από το νόµο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο

Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του Ο.Τ.Α.,

οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά

συµφέροντα των δηµοτών ή συµβάλλει στην ενεργό συµµετοχή τούτων για την

προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον

ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον µέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα

εύλογα όρια που διαγράφονται µε την τήρηση της αρχής της οικονοµικότητας,

ενόψει των συνθηκών πραγµατοποίησης της. β. Λειτουργικές δαπάνες κατά

την έννοια της προηγούµενης περίπτωσης είναι ιδίως: αα) . . . ββ ) . . . γγ) Η

παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δηµότες µαθητές,

σπουδαστές και φοιτητές, δδ) Η παροχή αναµνηστικών ειδών σε

συµµετέχοντες σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.». Κατά

την έννοια των διατάξεων αυτών, που αποτυπώνουν προϊσχύουσα γενική αρχή

του δηµοσιονοµικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγµατικά

κατοχυρωµένη αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών

οργάνων και συνάγεται από βασικές διατάξεις αυτού (άρθρα 3, 13 και 40 του

ν.δ/τος 496/1974, 1 παρ. 2α' του π.δ/τος 465/1975, 1 παρ.1 του ν.δ/τος

1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 968/1979, και

22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995), στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους οι

Ο.Τ.Α. δύνανται νοµίµως να προβαίνουν στη διάθεση πιστώσεων και την

συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται µεν από διάταξη

νόµου όµως: α) είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή

προδήλως µε την αποστολή και τις αρµοδιότητες του και συµβάλλουν στην

εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών

του, υπό την έννοια ότι η µη πραγµατοποίηση τους θα προκαλούσε πρόβληµα



στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εµπόδιζε την επιδίωξη των νοµίµων

σκοπών του, β) σχετίζονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του

Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και

οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών του ή συµβάλλουν στην ενεργό

συµµετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και

δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α και γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον

µέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται µε την τήρηση

της αρχής της οικονοµικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγµατοποίησης τους.

Ως λειτουργικές δε κατά την ανωτέρω έννοια θεωρούνται, µεταξύ άλλων,

δαπάνες που αφορούν στην παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους

µαθητές, σπουδαστές και φοιτητές, καθώς και στην παροχή αναµνηστικών

ειδών σε συµµετέχοντες σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.,

στοιχεία τα οποία πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα επισυναπτόµενα στα

επίµαχα χρηµατικά εντάλµατα δικαιολογητικά (βλ. Πρ. VII Τµ. 369/2009).

Ι Ι Ι . Στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου

προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 264/2008 απόφαση του δηµοτικού

συµβουλίου του δήµου Νάξου ανατέθηκε η προµήθεια 1.200 αντιτύπων

λευκώµατος µε τίτλο «Ζωγραφικό οδοιπορικό στα σοκάκια του Δήµου Νάξου»

για τις ανάγκες του δήµου, συµβατικού ποσού 34.320,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

στο ζωγράφο - συγγραφέα Αποστόλη Σαχά, µε τον οποίο υπογράφηκε η από

30.10.2009 σχετική σύµβαση. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση του

δηµοτικού συµβουλίου, σκοπός της ανωτέρω προµήθειας ήταν η προβολή των

παραδοσιακών σοκακιών και η διατήρηση της παράδοσης του δήµου, καθώς

και η διάθεση των λευκωµάτων σε επίσηµα πρόσωπα και προσκεκληµένους



του δήµου και σε βραβεύσεις µαθητών και φοιτητών. Τα ανωτέρω λευκώµατα

παρελήφθησαν µε το από 22.12.2009 πρωτόκολλο παραλαβής προµήθειας και

ακολούθως εκδόθηκε, για την εξόφληση του αναδόχου, το 37/2010 χρηµατικό

ένταλµα, συνολικού ποσού 35.864,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του

Φ.Π.Α.). Με τα δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν στη µείζονα

σκέψη, το Τµήµα άγεται στην κρίση ότι η δαπάνη αυτή δεν είναι νόµιµη,

καθόσον ούτε από την προαναφερθείσα απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,

αλλά ούτε και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα

προµηθευθέντα λευκώµατα διατέθηκαν σε φιλοξενούµενους ή τιµώµενα

πρόσωπα, τα οποία αποδεδειγµένα συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην

κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήµου, κατά

την έννοια της διάταξης του άρθρου 158 παρ. 3 περ. γ' του Κώδικα Δήµων και

Κοινοτήτων,  ούτε προκύπτει ότι διατέθηκαν σε συµµετέχοντες σε πρόγραµµα

πολιτιστικών εκδηλώσεων ή σε αριστούχους µαθητές και φοιτητές του δήµου,

κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 περ. β' του ν. 3801/2009.

Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει µε ποιο τρόπο η

ελεγχόµενη δαπάνη θα συµβάλλει στην προβολή και διατήρηση της

πολιτιστικής παράδοσης του δήµου, όπως αορίστως αναφέρεται στην

προαναφερθείσα απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Κατά την ειδικότερη

γνώµη του µέλους του Δικαστηρίου, Συµβούλου Δηµητρίου Πέππα, η δαπάνη

αυτή δεν είναι νόµιµη, διότι ναι µεν είναι λειτουργική, πλην όµως υπερβαίνει

το, κατά τις συνθήκες πραγµατοποίησης της, προσήκον µέτρο. Μειοψήφησε ο

Πρόεδρος του Δικαστηρίου, κατά τον οποίο η ελεγχόµενη δαπάνη είναι

λειτουργική και δεν υπερβαίνει το προσήκον µέτρο και, κατά συνέπεια, το

ελεγχόµενο ένταλµα πρέπει να θεωρηθεί.



Κατόπιν αυτών, το Τµήµα κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι το επίµαχο 

χρηµατικό ένταλµα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι το 37, οικονοµικού έτους 2010,

χρηµατικό ένταλµα του Δήµου Νάξου, ποσού 35.864,40 ευρώ, δεν πρέπει να 

θεωρηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΛΕΒΕΝΤΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΝΤΗ


