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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ

Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Κλιµακίου Ευάγγελο Νταή, Σύµβουλο

και τα µέλη Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και, κωλυοµένων των λοιπών Παρέδρων, την

Εισηγήτρια Αικατερίνη Θεοφανίδου (εισηγήτρια).

Γραµµατέας:Μαρία Εξαρχουλάκου, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

µε βαθµό Γ' της κατηγορίας ΤΕ.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήµατος του, που βρίσκεται

στην Αθήνα, στις 9 Οκτωβρίου 2012, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική

διαφωνία που ανέκυψε µεταξύ του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου στο Νοµό Τρικάλων και του Οργανισµού Πολιτισµού Εκπαίδευσης

Τουρισµού Αθλητισµού Καλαµπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.), αν πρέπει να θεωρηθεί το 1,

οικονοµικού έτους 2012, χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ως άνω Οργανισµού.

Αφού µελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

και

Έλαβε υπόψη

Την 151/23.8.2012 έγγραφη γνώµη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας

στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνου Τόλη, σύµφωνα µε την οποία το υπό 

κρίση χρηµατικό ένταλµα πρέπει να θεωρηθεί.

Σκέφθηκε σύµφωνα µε το νόµο 



Ι . Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Τρικάλων

αρνήθηκε, µε την 17/18.4.2012 πράξη του, να θεωρήσει το 1 , οικονοµικού

έτους 2012, χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του Οργανισµού Πολιτισµού

Εκπαίδευσης Τουρισµού Αθλητισµού Καλαµπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.), µε το

οποίο εντέλλεται η καταβολή ποσού 7.912,50 ευρώ στο φερόµενο ως

δικαιούχο Ευάγγελο Τσαρουχά, ως αµοιβή του για την προµήθεια 500

αντιτύπων του βιβλίου µε τίτλο «Πέτρινη Πολιτεία». Ως αιτιολογία της µη

θεώρησης του ανωτέρω εντάλµατος, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόµενη

δαπάνη δεν είναι λειτουργική, ούτε συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του

Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. και σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει το προσήκον µέτρο, ενώ από

τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει σε ποια πρόσωπα

διατέθηκαν τα βιβλία και µε ποιο τρόπο αυτά συνέβαλαν στην κοινωνική,

οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήµου. Ο Ο.Π.Ε.Τ.Α.

Καλαµπάκας επανυπέβαλε για θεώρηση το ανωτέρω ένταλµα µε το

607/4.7.2012 έγγραφο του Προέδρου του, επισυνάπτοντας το από 11.6.2012

σηµείωµα του Δηµάρχου Καλαµπάκας, µε το οποίο υποστηρίζεται η

νοµιµότητα   της   εντελλόµενης   µε   αυτό   δαπάνης   και   ειδικότερα   ότι   ο

Οργανισµός προέβη στην έκδοση του βιβλίου αυτού, το οποίο διανεµήθηκε σε

επιφανείς επισκέπτες του Δήµου, σε αριστούχους µαθητές και φοιτητές, σε

συµµετέχοντες σε προγράµµατα πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη βιβλιοθήκη του

Δήµου, καθώς και στις βιβλιοθήκες των τοπικών κοινοτήτων, των πολιτιστικών

συλλόγων και των σχολείων της περιοχής, προκειµένου να ενισχυθεί η ιστορική

τοπική συνείδηση και να δοθεί το έναυσµα και η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους

να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους. Ο Επίτροπος, όµως, ενέµεινε στην άρνηση



του, µε συνέπεια να ανακύψει η υπό κρίση διαφωνία, για την άρση της οποίας νόµιµα

απευθύνεται, µε την από 7.8.2012 έκθεση του, προς το Κλιµάκιο αυτό, σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α', 189), 139 παρ. 1

του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Λ', 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α', 51),

σε συνδυασµό µε την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β', 1620) κανονιστική απόφαση

της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε

µε τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β', 62/25.1.2007) και ΦΓ8./22043/4.4.2012

(ΦΕΚ Β', 1213/11.4.2012) όµοιες.

ΙΙ. Σύµφωνα µε βασική 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,

2 8 κ α ι 7 9 του ν. 2362/1995), για τη διενέργεια  οποιασδήποτε  δαπάνης του

Δηµοσίου,  των Ν.Π.Δ.Δ.   και των O.T.A., πέραν της ύπαρξης πίστωσης στον

εγκεκριµένο προϋπολογισµό αυτών, απαιτείται επιπλέον η δαπάνη αυτή να

προβλέπεται ρητά από διάταξη νόµου, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν

προβλέπεται από συγκεκριµένη διάταξη, να προκύπτει από τα δικαιολογητικά

που τη συνοδεύουν ότι εµπίπτει στη λειτουργική δραστηριότητα του

Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ο.Τ.Α. ή ότι συντελεί άµεσα ή έµµεσα στην

καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκουν οι ως άνω φορείς και το

ποσό αυτής δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόµενο

προσήκον µέτρο (βλ. Πράξεις VII Τµήµατος 115, 134, 177, 249, 254/2006, 119,

120, 191, 216/2007, 95/2008, 53/2009 κ.ά.). Περαιτέρω, από τον Οργανισµό



Εσωτερικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Πολιτιστικός

Οργανισµός Δήµου Καλαµπάκας» (απόφαση 10679/31.8.1998 του Γενικού

Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΦΕΚ Β' 952), το οποίο νοµικό πρόσωπο

έχει ήδη συγχωνευθεί, κατ' εφαρµογή του άρθρου 103 του ν. 3852/2010, µε την

90/27.2.2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Καλαµπάκας (ΦΕΚ

Β ' 6 8 1 ) , στο νέο ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού

Εκπαίδευσης Τουρισµού Αθλητισµού Καλαµπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.)»,

προκύπτει ότι το ως άνω νοµικό πρόσωπο έχει ως σκοπό, µεταξύ άλλων, την

ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατικής και εν γένει πολιτιστικής δραστηριότητας

στην περιοχή του Δήµου Καλαµπάκας, µε γνώµονα την καλύτερη

εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του (άρθρο 239 Δ.Κ.Κ.). Εποµένως,

στην αρµοδιότητα του ως άνω νοµικού προσώπου υπάγεται η διοργάνωση

πολιτιστικών, µορφωτικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και συναντήσεων ή η

συµµετοχή του σε αυτές (άρθρο 7 5 παρ. στ' περ. 8 Δ.Κ.Κ.), εφόσον

σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή

των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και

πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιφέρειας του (άρθρο 158

παρ . 3 περ. α' Δ.Κ.Κ.). Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που

προάγει τα πολιτιστικά και πνευµατικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εµπίπτει

κάθε πολιτιστικό δρώµενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άµεσα στο

σύνολο του τοπικού πληθυσµού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και

ιστορική συνείδηση και τα πνευµατικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας

και έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας πολιτιστικής κληρονοµιάς για τις

επερχόµενες γενιές. Μεταξύ δε των δράσεων αυτών συγκαταλέγεται και η



έκδοση βιβλίων που αφορούν στην αποτύπωση της χρονικής συνέχειας των

σύγχρονων θεσµών σε τοπικό επίπεδο και στην συντήρηση της ιστορικής

µνήµης θεµάτων τοπικού πολιτισµού. Εποµένως, η δαπάνη για την έκδοση

βιβλίου που αφορά στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής

κληρονοµιάς του οικείου δήµου εµπίπτει στην έννοια των λειτουργικών

δαπανών του νοµικού αυτού προσώπου, συνάδει δηλαδή προδήλως µε την

αποστολή και τις αρµοδιότητες του και συµβάλλει στην εκπλήρωση των

σκοπών του, προάγοντας τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά

συµφέροντα των κατοίκων της περιφέρειας του, και είναι νόµιµη εφόσον δεν

υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται µε την τήρηση της αρχής της

οικονοµικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγµατοποίησης της (πρβλ. Πράξεις

VII Τµ. 21/2012, 54, 72, 243/2011).

I Ι Ι . Στην προκειµένη υπόθεση, από τα στοιχεία του φακέλου

προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 100/2010 απόφαση του Προέδρου του

Πολιτιστικού Οργανισµού Δήµου Καλαµπάκας (Π.Ο.Δ.Κ.) ανατέθηκε η

προµήθεια 500 αντιτύπων του βιβλίου «Πέτρινη Πολιτεία» στον Ευάγγελο

Τσαρουχά έναντι συνολικής αµοιβής 7.912,50 ευρώ (500 τεµάχια Χ 15,00

ευρώ έκαστο = 7.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6%) και υπεγράφη η σχετική

σύµβαση. Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα απόφαση του Προέδρου του

Π.Ο.Δ.Κ., η προµήθεια του βιβλίου αυτού, όπου περιγράφονται ιστορικά

γεγονότα της πόλης για το έπος του '40, την ιταλογερµανική κατοχή και τα

πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, διενεργήθηκε προκειµένου να προσφερθεί ως

αναµνηστικό δώρο σε επίσηµους επισκέπτες και σε αριστεύσαντες µαθητές,

καθώς το περιεχόµενο του παραπέµπει στο σύγχρονο παρελθόν του Δήµου.



Μετά δε το από 15.12.2010 πρωτόκολλο παραλαβής της οικείας προµήθειας

και το 629/15.12.2010 τιµολόγιο - δελτίο αποστολής του αναδόχου εκδόθηκε,

για την εξόφληση του, από το διάδοχο νοµικό πρόσωπο, στο οποίο

συγχωνεύθηκε κατά τα προαναφερθέντα ο Π.Ο.Δ.Κ. το κρινόµενο χρηµατικό

ένταλµα. Με δεδοµένα αυτά και σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά στην

προηγούµενη σκέψη, το Κλιµάκιο κρίνει ότι η εντελλόµενη δαπάνη είναι

λειτουργική, καθόσον συντείνει την εκπλήρωση των σκοπών του οικείου

νοµικού προσώπου στον τοµέα του πολιτισµού, προάγοντας τα πνευµατικά

ενδιαφέροντα των δηµοτών µε την καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης και

συνείδησης αυτών. Περαιτέρω, η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον

µέτρο, ενόψει των αποδεκτών του βιβλίου (επιφανείς επισκέπτες του Δήµου,

αριστούχοι µαθητές και βιβλιοθήκες της περιοχής του Δήµου, σύµφωνα µε το

από 11.6.2012 σχετικό έγγραφο του Δηµάρχου Καλαµπάκας) και της χαµηλής

τιµής κάθε τεµαχίου (15,80 ευρώ µε Φ.Π.Α.). Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω,

η εντελλόµενη δαπάνη είναι νόµιµη και το υπό κρίση χρηµατικό ένταλµα

πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το  1, οικονοµικού έτους 2012, χρηµατικό ένταλµα

πληρωµής του Οργανισµού Πολιτισµού Εκπαίδευσης Τουρισµού Αθλητισµού

Καλαµπάκας (Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.), ποσού 7.912,50 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ


