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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοµατεπώνυµο
∆ιεύθυνση
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Υπηκοότητα
Ηµεροµηνία γέννησης
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• Είδος της επιχείρησης
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• Επωνυµία και διεύθυνση του
εργοδότη
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• Επωνυµία και διεύθυνση του
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∆ήµος Χερσονήσου, Γούρνες, 70014 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: (2813) 404 661
Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α)
ΠΕ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Πλήρης Απασχόληση)
Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου (1/1/2011-έως σήµερα)
Τµήµα Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας (11/06/2009-31/12/2010)
Ιανουάριος 2007-Ιούνιος 2009
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Όµιλος Ο.Τ.Ε, INFOTE Πληροφορίες Για Όλους Α.Ε (νυν Χρυσός Οδηγός), Λ. Συγγρού 1517, 11743, Αθήνα, τηλ.: (210) 920 40 00
Έντυπης, Φωνητικής & Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης
Αναπληρωτής Προϊστάµενος (Πλήρης Απασχόληση)
Τµήµα Αναλυτικής Λογιστικής & Κοστολόγησης
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 2000-2002
Aston University, Business School, Birmingham, Ηνωµένο Βασίλειο
Στρατηγική Επιχειρήσεων, Λογιστική Αποφάσεων & Ελέγχου, Εφαρµοσµένη Έρευνα,
∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Επικοινωνιακό
& ∆ιαφηµιστικό Μάρκετινγκ.
Master of Science (MSc) στη ∆ιοίκηση Μάρκετινγκ
Βαθµός: «Λίαν Καλώς»

6

• Ηµεροµηνίες (από – έως)
• Επωνυµία και είδος του
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• Κύρια θέµατα

• Τίτλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1996-2000
Staffordshire University, Business School, Stafford, Ηνωµένο Βασίλειο

Χρηµατοοικονοµικά, Μέθοδοι Έρευνας, Στρατηγικός Σχεδιασµός, Ευρωπαϊκό
Επιχειρησιακό Περιβάλλον, ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Λειτουργικός Σχεδιασµός &
Αποτελέσµατα, Εσωτερικός Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός & Έλεγχος, Λειτουργική
∆ιοίκηση, ∆ιοικητικό Μάρκετινγκ.
Bachelor of Arts (BA Hons) στην Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Βαθµός Πτυχίου: 7.32 «Λίαν Καλώς»

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα οµιλίας

ΆΡΙΣΤΗ (C2)
ΆΡΙΣΤΗ (C2)
ΆΡΙΣΤΗ (C2)

ΚΑΛΗ (B2)
ΚΑΛΗ (B2)
ΚΑΛΗ (B2)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

-Υπολογιστές: Κάτοχος ECDL Core
-Λογιστικά Προγράµµατα: Eurofasma, Κεφάλαιο, X-Line, Soft 1
-Προγράµµατα Επιχειρησιακής Έρευνας: Statistical Programme for Social Sciences
(SPSS)
-Σεµινάρια Κοστολόγησης, Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων, ∆ιεθνών
Χρηµατοοικονοµικών Προτύπων Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), Οικονοµικής Ανάλυσης,
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

-Άδεια Οικονοµολόγου του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)
-Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Ο.Ε.Ε)

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Μέλος Μ.Κ.Ο Εθελοντικής Αιµοδοσίας «Αιµατοκρίτης Παγκρήτιος Σύλλογος»
-Μέλος Μ.Κ.Ο «Youthnet Hellas»
-Μέλος Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Χερσονήσου
-Μέλος Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
-Μέλος Hellenic Logistics Association
-Μέλος Alumni’s Office of Aston University
-Μέλος Alumni’s Office of Staffordshire University
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

e-Κ.Ε.Π
Α.Ε
Α.Ε.Π
Α.Υ.Ε
Γ.Γ
Γ.Ε.∆.∆
Γ.Λ.Κ
∆Ε
∆.Κ.Κ
∆.Ν.Τ
Ε.Ε
Ε.Κ.∆.∆.Α
Ε.Ε.Τ.Α.Α
Ε.Π
Ε.Π.∆
Ε.Χ.Τ.Α
ΕΛΛ.Α.∆.Α
Εσ.Α.Η.∆
Η.Π.Α
Ι.Τ.Α
Κ.Α
Κ.Α.Ε
Κ.Α.Π
Κ.∆.Κ
Κ.Ε.∆.Ε
Κ.Ε.∆.Κ.Ε
Κ.Κ.Ε
Κ.Ν.Α
ΚτΠ
Κ.Υ.Α
ΛΑ.Ο.Σ
Ν.
Ν.Α
Ν.∆
Ν.Π
Ν.Π.Ι.∆
Ν.Π.∆.∆
Ο.Ε.Υ
Ο.Τ.Α
Π.∆
ΠΑ.ΣΟ.Κ

Ηλεκτρονικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ανώνυµη Εταιρεία
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
Γενικός Γραµµατέας
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας
Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κωδικός Αριθµός
Κωδικός Αριθµός Εσόδου/Εξόδου
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων
Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας
Κεντρική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδας
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κοινωνία της Πληροφορίας
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
Νόµος
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Νέα ∆ηµοκρατία
Νοµικά Πρόσωπα
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Προεδρικό ∆ιάταγµα
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα
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ΠΕ
Π.Ο.Ε
Σ.Α.Τ.Α
Σελ.
ΣτΕ
ΣτΠ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α
Τ.Α
Τ.Ε.∆
ΥΕ
Υπ.
Φ.Α.Π
Φ.Ε.Κ
Φ.Ε.Φ.Ν.Π
Φ.Π.Α

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών
Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σελίδα/(-ες)
Συµβούλιο της Επικρατείας
Συνήγορος του Πολίτη
Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τοπική Ένωση ∆ήµων
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 7 Ιουνίου 2010 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 87Α') ο
Νόµος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», αφού προηγουµένως, και συγκεκριµένα την 1η
Ιουνίου 2010, είχε εγκριθεί και ψηφιστεί στην Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Με το
νέο νόµο επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο στους
πρωτοβάθµιους όσο και στους δευτεροβάθµιους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στις καινοτοµίες του νέου νόµου περιλαµβάνεται και η αναδιάρθρωση του ελέγχου και της
εποπτείας στα οικονοµικά των πρωτοβάθµιων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το
θέµα αυτό πραγµατεύεται η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, στα πλαίσια του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση & Πολιτική Θεωρία» µε
κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση & ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές». Το ερευνητικό
ενδιαφέρον για το θέµα αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι η εφαρµογή του νόµου ξεκίνησε
πολύ πρόσφατα (01 Ιανουαρίου 2011), οπότε είναι µια θεµατική ενότητα που δεν έχει
διερευνηθεί αναλυτικά και διεξοδικά. Επιπλέον, ως δηµόσιος λειτουργός απασχολούµενος
σε ∆ήµο, αποτελεί ζήτηµα άµεσα και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επαγγελµατική µου
πορεία, τα καθήκοντά και τις αρµοδιότητές µου, καθώς θα συµβάλλει στην διεύρυνση και
εµβάθυνση των γνώσεών µου.
Σκοπός της µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης, είναι να παρουσιαστούν οι αλλαγές στον
ελεγκτικό και εποπτικό µηχανισµό των ∆ήµων

που επήλθαν µε την εφαρµογή του

«Καλλικράτη», κατά τον πιο ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Η παρούσα εργασία, χωρίζεται σε
πέντε µέρη. Στο Α’ µέρος παρουσιάζεται η συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της εποπτεία επί των Ο.Τ.Α, η δοµή του νόµου, η συζήτηση που
έλαβε χώρα στην Βουλή των Ελλήνων καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του
προγράµµατος «Καλλικράτη». Στο Β’ µέρος παρατίθενται οι φορείς και τα είδη ελέγχου
καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν. Το Γ’ µέρος επικεντρώνεται στα οικονοµικά στοιχεία
και στην οικονοµική διαχείριση των ∆ήµων. Στο ∆’ µέρος παρουσιάζονται οι νέοι θεσµοί
που καθιερώνονται µε τον νόµο. Στο Ε’ και τελευταίο µέρος επιχειρείται να εξηγηθεί,
τελικά, η αναγκαιότητα που οδήγησε στην καθιέρωση ενός νέου ελεγκτικού και εποπτικού
συστήµατος. Επίσης, προτείνονται παράλληλες ενέργειες, τόσο από τους φορείς όσο και
από τους ίδιους τους δηµότες, για την καλύτερη λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών.
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο Α’ Μέρος της παρούσας

µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης, παρουσιάζονται

ζητήµατα σύνδεσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εποπτείας του κράτους επί των
Ο.Τ.Α µε το Σύνταγµα, η δοµή του σχεδίου νόµου του «Καλλικράτη», η συζήτηση που
έλαβε χώρα στην Ολοµέλεια της Βουλής καθώς και το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο
του Υπ. Εσ.Α.Η.∆.

1.1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Στο Σύνταγµα καθιερώνεται ο ενιαίος (µη οµοσπονδιακός) χαρακτήρας του ελληνικού
κράτους1. Η γενική πολιτική της χώρας καθορίζεται και κατευθύνεται από την
κυβέρνηση η οποία διαθέτει την εµπιστοσύνη της βουλής. Η κατοχύρωση του ενιαίου
της κρατικής οντότητας συνδυάζεται µε την πρόβλεψη από το συντακτικό νοµοθέτη των
συστηµάτων της διοικητικής αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός της
συνταγµατικής κατοχύρωσης αυτών των συστηµάτων είναι το ενιαίο της κρατικής
οντότητας να µην ταυτίζεται µε το συγκεντρωτικό κράτος αλλά να είναι δυνατή η
µεταφορά αρµοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια. Το σύστηµα της
αυτοδιοίκησης, όπως και αυτό της αποκέντρωσης, δεν σηµαίνει αυτονοµία για τους
αυτοδιοικούµενους οργανισµούς. Οι αυτοδιοικούµενοι οργανισµοί δεν έχουν από το
Σύνταγµα τη δυνατότητα να θέτουν πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, αλλά µόνο να
ρυθµίζουν ειδικότερα θέµατα ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό εντός των ορίων
της κατά το άρθρο 43§2 του Συντάγµατος νοµοθετικής εξουσιοδότησης.
Το αποκεντρωτικό σύστηµα στην Ελλάδα καθιερώνεται ρητά από το άρθρο 101§1 του
Συντάγµατος, ενώ η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου διαµορφώνει τη διοικητική
διαίρεση της χώρας και εισάγει τρία συνταγµατικά κριτήρια για τη διοικητική διαίρεση
της χώρας (τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες). Τέλος, το
άρθρο 101§3 οροθετεί τις αρµοδιότητες του κέντρου και της περιφέρειας και προβλέπει
ότι τα περιφερειακά όργανα έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της
περιφέρειας τους, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν την
γενική κατεύθυνση, το συντονισµό και τον έλεγχο των περιφερειακών οργάνων. Κατόπιν
όλων των παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα, ότι πρακτικά η πραγµάτωση και η
1

Πικραµένος, Μ. (2011), «Σκέψεις για τη συνταγµατική µεταρρύθµιση του διοικητικού συστήµατος»,
Ηλεκτρονικό Περιοδικό Constitutionalism σε www.constitutionalism.gr [πρόσβαση 01-04-2011]
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ολοκλήρωση της διοικητικής αποκέντρωσης είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο εφόσον έχει
εξασφαλισθεί ένας νοµικός τρόπος, κάποιο νοµοτεχνικό εργαλείο που θα έχει νοµική και
πολιτική αυτοτέλεια έναντι της κεντρικής κρατικής εξουσίας. Έτσι, το κράτος δηµιουργεί
µε νόµους φορείς που χαρακτηρίζονται ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους
δίνει το δικαίωµα να ασκούν εξουσία εντός ορισµένων γεωγραφικών ορίων τα οποία και
ονοµάζει οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

1.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγµατος2 κατοχυρώνουν την ύπαρξη οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης ως νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αρµόδιων για τις
τοπικές υποθέσεις. Ειδικότερα, η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού ορίζει τα εξής: «Η
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού». Εποµένως, η διάταξη αυτή κατοχυρώνει τοπική
αυτοδιοίκηση δύο βαθµών και αναθέτει στον κοινό νοµοθέτη τον καθορισµό των
επιµέρους οργανισµών της. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί µορφή διοικητικής
οργάνωσης της χώρας. Ουσιώδη στοιχεία της συνταγµατικής ρύθµισης τα οποία
αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι: α) η ρητή καθιέρωση τεκµηρίου
αρµοδιότητας υπέρ των Ο.Τ.Α για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, β) ο καθορισµός
από τον νόµο του εύρους των τοπικών υποθέσεων, των κατηγοριών τοπικών υποθέσεων
και της κατανοµής τους στους επιµέρους βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) η θέσπιση
διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας υπέρ των Ο.Τ.Α, δ) η δυνατότητα ανάθεσης µε
νόµο στους οργανισµούς αυτούς αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, ε)
η εκλογή των αρχών των Ο.Τ.Α, σε όλες τις βαθµίδες τους, µε καθολική και µυστική
ψηφοφορία, στ) η δυνατότητα πρόβλεψης, µε νόµο, για την εκτέλεση έργων ή την
παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α, αναγκαστικών ή εκούσιων
συνδέσµων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα, ζ) η
άσκηση από το κράτος εποπτείας στους Ο.Τ.Α, η οποία συνίσταται αποκλειστικώς σε
έλεγχο νοµιµότητας και η) η θέσπιση της υποχρέωσης του κράτους να µεριµνά,
λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα, για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και
των αναγκαίων πόρων προς εκπλήρωση της αποστολής των Ο.Τ.Α. Τα ανωτέρω
2

Σύνταγµα της Ελλάδας 2001/06-04-2001 (Φ.Ε.Κ 84Α’/17-04-2001) & 2008/27-05-2008 (Φ.Ε.Κ
120Α’/27-06-2008)
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αποτελούν και τα συνταγµατικά όρια για την παρέµβαση του κοινού νοµοθέτη. Εντός
των ορίων αυτών ο νοµοθέτης είναι ελεύθερος να διαµορφώνει, όπως εκείνος κρίνει
προσφορότερο, την οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. Το ζήτηµα, εάν ο κοινός
νοµοθέτης έχει εκ του Συντάγµατος, περαιτέρω αρµοδιότητα να καταργήσει, να
συνενώσει υποχρεωτικώς υφιστάµενους ή να ιδρύσει νέους πρωτοβάθµιους και
δευτεροβάθµιους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ήδη απασχολήσει σε µεγάλη
έκταση τόσο τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας όσο και τη θεωρία3. Το
Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο4, κυρίως µε την υπ’ αριθ. 3140/1990 Απόφαση της
Ολοµέλειάς του, έκρινε ότι «από τις ίδιες, εν τούτοις, διατάξεις δεν προκύπτει και
συνταγµατική κατοχύρωση των υφισταµένων ∆ήµων και Κοινοτήτων, υπό την έννοια ότι
οφείλει η νοµοθετική εξουσία να σεβαστεί και να διατηρήσει τους υφιστάµενους κατά
την αναθεώρηση του συντάγµατος συγκεκριµένους ∆ήµους και Κοινότητες, και ότι,
συνεπώς, δεν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή η συνένωση οργανισµών τοπικής
αυτοδιοικήσεως χωρίς την συµφωνία των κατοίκων ή των Συµβουλίων των υφισταµένων
οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ούτε είναι τοπική υπόθεση, κατά την έννοια των
ίδιων διατάξεων, ώστε να υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ίδιων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η κατάργηση ή η διατήρηση ενός τέτοιου
οργανισµού ή η συνένωση ή όχι περισσοτέρων οργανισµών. Στις περιπτώσεις πράγµατι
αυτές ανακύπτουν ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος τα οποία επιλύονται στο
επίπεδο της κεντρικής εξουσίας. Συνεπώς, δεν είναι µεν δυνατή η νοµοθετική κατάργηση
ενός ή περισσοτέρων οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως µε παράλληλη ανάθεση της
διοικήσεως των τοπικών υποθέσεων των οικείων περιοχών σε όργανα της κεντρικής
διοικήσεως, δεν αντίκειται όµως στις συνταγµατικές αυτές διατάξεις νόµος που
προβλέπει την συνένωση ή τη συγχώνευση περισσοτέρων ∆ήµων και Κοινοτήτων, σε
ενιαίο οργανισµό, στον οποίο αναθέτει τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων των
καταργουµένων ∆ήµων και Κοινοτήτων. Η συνένωση δε αυτή, µπορεί να στηρίζεται, όχι
µόνο στη µη βιωσιµότητα των υπό κατάργηση οργανισµών αλλά και σε νοµοθετική
διάταξη που προβλέπει την αναδιάρθρωση της διοικητικής διαιρέσεως σε ∆ήµους και
Κοινότητες. Και προβλέπεται µεν στο άρθρο 102§3 του Συντάγµατος ότι µπορούν να
3

Μαυριάς, Κ. (2005), Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 376 & Ράϊκος, Α.
(2009), Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Ι/Β, Αθήνα – Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 1119
4
Απόφαση 3140/1990 Ανώτατου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου σε Koutsoubinas, S. (1992), «Jurispru dence
constitutionnelle hellénique», Revue Européenne de Droit Public, Νo 7, pp. 213-226
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συσταθούν µε νόµο και αναγκαστικοί σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως
για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, η διάταξη όµως αυτή έχει την έννοια
ότι για τις καθοριζόµενες κατηγορίες υποθέσεων (εκτέλεση έργων και παροχή
υπηρεσιών), κατά το µέρος που θα ήταν τοπικές, επιτρέπεται η σύσταση µε νόµο
αναγκαστικών συνδέσµων, παρά την εξαγγελλόµενη στην παράγραφο 1 του ιδίου
άρθρου αρχή κατά την οποία η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα του κάθε οργανισµού. Συνεπώς, δεν συνάγεται από τη
διάταξη αυτή

του

Συντάγµατος

απαγόρευση καταργήσεως των

υφισταµένων

οργανισµών. Εξάλλου, αφού η συνένωση δεν αποτελεί τοπική υπόθεση, σύµφωνα µε όσα
έχουν εκτεθεί, δεν πάσχει η διάταξη του νόµου εκ του λόγου ότι προβλέπει τη συνένωση
και παρά την ενδεχόµενη αντίθετη γνώµη των κατοίκων ή εκλογέων των µελών του
Συµβουλίου των υπό συνένωση οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Τέλος, η
συνένωση µπορεί να επιβάλλεται είτε ευθέως από το νόµο, είτε, αφού δεν υπάρχει
σχετικός περιορισµός, µε προεδρικό διάταγµα κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου, κατά τους
γενικούς όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου έκδοση
κανονιστικών διαταγµάτων». Εν συνεχεία, πρέπει να σηµειωθεί ότι η έννοια της τοπικής
υπόθεσης είναι αόριστη νοµική έννοια, την οποία καλείται κάθε φορά να εξειδικεύσει ο
κοινός νοµοθέτης 5. Τα όρια µεταξύ τοπικών και µη τοπικών υποθέσεων είναι ρευστά,
και εξαρτώνται από τις εκάστοτε επικρατούσες αντιλήψεις και συνθήκες (οργανωτικές,
οικονοµικές, τεχνικές)6, υπόκεινται δε σε συνεχή νοµολογιακή αναδιαµόρφωση και
εµπλουτισµό, µέσω του ελέγχου των νοµοθετικών ή των κανονιστικών πράξεων που τα
προσδιορίζουν. Ο νοµοθέτης έχει, στο πλαίσιο της δράσης του υπέρ του δηµόσιου
συµφέροντος, το δικαίωµα να παρεµβαίνει στον προσδιορισµό των τοπικών υποθέσεων,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τον «σκληρό πυρήνα» τους, που συνέχεται µε τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοδιοίκηση. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, κατά τη
νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, η ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί τοπική υπόθεση, αλλά αφορά θέµατα
γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία επιλύονται στο επίπεδο της κεντρικής εξουσίας.
5

Μπέσιλα-Βήκα, Ε. & Παπαγιάννης, ∆. (1997), Σύγχρονες αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και
ευρωπαϊκή ενοποίηση, Αθήνα-Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 45 & Χλέπας, Ν.-Κ. επιµ. (1998),
Προοπτικές της τοπικής δηµοκρατίας, Αθήνα - Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 137
6
Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2007), Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Αθήνα - Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας,
σελ. 324
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Πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, όταν κύρωσε τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας µε τον Νόµο 1850/19897 ο οποίος αποτελεί
διεθνή σύµβαση, άρα έχει υπερνοµοθετική ισχύ κατά το άρθρο 28§1 του Συντάγµατος,
διατήρησε επιφύλαξη (άρθρο 1 κυρωτικού νόµου) ως προς την εφαρµογή στη χώρα µας
του άρθρου 5 του Ε.Χ.Τ.Α, κατά το οποίο, «για κάθε µεταβολή των τοπικών εδαφικών
ορίων, πρέπει προηγουµένως να ζητείται η γνώµη των ενδιαφεροµένων οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχοµένως δια της οδού του δηµοψηφίσµατος εκεί όπου ο
νόµος το επιτρέπει». 8
Όσον αφορά τον όρο διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α, πρωτοεµφανίστηκε στο
Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 102§2). Με τον όρο αυτό νοείται ότι οι οργανισµοί αυτοί, µε
δική τους ευθύνη, µε δικά τους όργανα, ελεύθερα, και χωρίς να υπόκεινται στις διαταγές
των οργάνων του κράτους, ή άλλου φορέα δηµόσιας εξουσίας, λαµβάνουν και εκτελούν
τις αποφάσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Ωστόσο, η διοικητική αυτοτέλεια
των Ο.Τ.Α δεν σηµαίνει και «αυτονοµία», δηλαδή ικανότητα νοµικής αυτορρύθµισης9.
Το Σύνταγµα, επίσης, ορίζει ρητά την οικονοµική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α, δηλαδή την
οικονοµική τους ανεξαρτησία. Κατά την έννοια αυτή, οι Ο.Τ.Α µπορούν να έχουν δική
τους περιουσία και δικά τους έσοδα, να διαχειρίζονται και να διαθέτουν αυτά κατά
βούληση, να καθορίζουν τα έξοδα, να επιβάλλουν δηµόσια βάρη, να συντάσσουν δικό
τους προϋπολογισµό και απολογισµό και να ασκούν τον δικό τους δηµοσιονοµικό
αυτοέλεγχο.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι αρχές των Ο.Τ.Α εκλέγονται µε καθολική και
µυστική ψηφοφορία. Είναι λοιπόν εµφανής, η δηµοκρατική συγκρότηση και
νοµιµοποίηση των οργάνων των Ο.Τ.Α. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα ήταν
πάντοτε ένας θεσµός µε έντονη πολιτική νοηµατοδότηση.10 Η ελληνική αυτοδιοίκηση
από τα πρώτα χρόνια εµφάνισής της συνδέθηκε µε την δηµοκρατική αρχή και
καθιερώθηκε ως ο θεσµός που πραγµατώνει την λαϊκή κυριαρχία σε τοπικό επίπεδο. Με

7

Νόµος 1850/9-10.05.1989 (Φ.Ε.Κ 144 Α’) «Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας»
Τάχος, Α. (1991), «Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας. Ερµηνευτική προσπάθεια», Ελληνική
Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Τεύχος 3, σελ. 607 & Φιλίππου, ∆. (1995), «Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης
τοπικής αυτονοµίας και η σηµασία του για τους ελληνικούς Ο.Τ.Α», ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, σελ. 285
9
Μπεσίλα-Βήκα, Ε. (1995), Το Συνταγµατικό Πλαίσιο του Θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα Κοµοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 160
10
Ψυχοπαίδης, Κ. (1982), «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πολιτικός θεσµός», Περιοδικό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Τεύχος 6, σελ. 15-20
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την έννοια ότι ο αιρετός χαρακτήρας

των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης

εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του κράτους στο τοπικό επίπεδο, καθώς τα όργανα
αυτά εκλέγονται άµεσα από τους κατοίκους που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τα
προβλήµατά τους.

1.3 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η τοπική αυτοδιοίκηση στον ελλαδικό χώρο έγινε αποδεκτή ανέκαθεν ως σύστηµα
οργανώσεως και δράσεως της διοικητικής λειτουργίας, ως διοικητικό σύστηµα. Η
ελληνική νοµοθεσία δε, ακολούθησε την ευρωπαϊκή άποψη της αυτοδιοίκησης όπως
διαµορφώθηκε υπό την επίδραση των γαλλικών συστηµάτων, ήδη από την εποχή του Μ.
Ναπολέοντα, µε γνώµονα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστά µόνο διοικητικό σύστηµα
οργάνωσης που πραγµατώνει το λεγόµενο «λαϊκό κράτος» αφού τα όργανα των Ο.Τ.Α
εκλέγονται από το λαό. Ο τρόπος αυτός ανάδειξης των αρχών των αυτοδιοικούµενων
οργανισµών αποτελεί και το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής έννοιας της αυτοδιοίκησης,
ενώ την πατρότητα της παραπάνω έννοιας την οφείλουµε στη γερµανική νοµική
επιστήµη και συγκεκριµένα στον Rudolf von Gneist11. Σύµφωνα δε µε τη νοµικοτεχνική
έννοια της αυτοδιοίκησης, αυτή συνίσταται στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων από
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπό την επίβλεψη του κράτους.
Ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν µπορούσε και δε δύναται µέσα στα πλαίσια της
κρατικής οργάνωσης να λειτουργήσει ανέλεγκτος και χωρίς την τήρηση κάποιων ορίων.
Η αυτοδιοίκηση, και δη η τοπική ως η πρώτη και πιο προχωρηµένη διαχρονικά µορφή
αυτής, προκειµένου να επιτελέσει το ρόλο της στο εσωτερικό κάθε έννοµης τάξης πρέπει
να δρα µέσα στα πλαίσια της ιστορικής, οργανωτικής και οικονοµικής σκοπιµότητας
εξαιτίας της οποίας δηµιουργήθηκε και σε απόλυτη συνεργασία µε το νοµικό πρόσωπο
του κράτους. Η έννοµη τάξη παραχώρησε εξουσία αρχικά στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου να επιδιώξουν εξωνοµικούς
σκοπούς που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν επιφορτισµένο το νοµικό πρόσωπο του
κράτους να φέρει εις πέρας. Η τοπική αυτοδιοίκηση αναγνωρίστηκε από το νοµοθέτη

11

Τσούντας, Κ. (1993), Συστήµατα εποπτείας επί των Ο.Τ.Α: το ελληνικό παράδειγµα, Αθήνα-Κοµοτηνή:
Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ.22
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(συντακτικό και κοινό) σε όση έκταση εκείνος θέλησε και προικίστηκε µε όσες
αρµοδιότητες εκείνος παραχώρησε.
Οι Ο.Τ.Α για να συµβάλλουν στην αρµονική λειτουργία του δηµοκρατικού µας
πολιτεύµατος πρέπει να υφίστανται στο ποσοστό που ο νοµοθέτης επιτρέπει. Ως νοµικό
δηµιούργηµα του κράτους η τοπική αυτοδιοίκηση κατέχει εξουσία δοτή και φυσικό
επόµενο είναι να υπόκειται σε κρατική εποπτεία καθώς οι Ο.Τ.Α ως δηµόσια νοµικά
πρόσωπα που διέπονται από το διοικητικό δίκαιο και ασκούν δηµόσια εξουσία δεν είναι
ισότιµοι µε το κράτος.
Η εκπλήρωση των σκοπών που θέλησε η έννοµη τάξη να επιτύχει η τοπική αυτοδιοίκηση
και συνοψίζονται στη διατήρηση της κρατικής ενότητας, στην προάσπιση των τοπικών
συµφερόντων και στην προάσπιση των συµφερόντων των αυτοδιοικούµενων, δεν θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ανάλογη εποπτεία της δραστηριότητας των
Ο.Τ.Α από µέρους του κράτους αφής στιγµής το ελάχιστο της παρεχόµενης εξουσίας σε
αυτούς συνοψίζεται στο τρίπτυχο διοικητική αυτοτέλεια υποθέσεων, διοικητική
αυτοτέλεια οργάνων και οικονοµική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια.
Στη γαλλική νοµική θεωρία, η εποπτεία διέπεται από την αρχή σύµφωνα µε την οποία
δεν υπάρχει εποπτεία χωρίς κάποιο κείµενο «pas de tutelle sans texte»12. Με την αρχή
αυτή υπογραµµίζεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας της εποπτείας ως οριοθετηµένη εξουσία.
Ως εξουσία τέτοια λοιπόν συνεπάγεται την έλλειψη υπάρξεως γενικής εποπτικής
αρµοδιότητας και καταλήγει εν τέλει στον περιορισµό της υπάρχουσας αρµοδιότητας µε
βάση τους προβλεπόµενους τύπους και προϋποθέσεις που θέτουν τα αφορώντα στην
εποπτεία κείµενα. Το ελληνικό δίκαιο ακολούθησε την παραπάνω θεωρία καθώς η
εποπτεία ασκείται σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τις ισχύουσες διατάξεις και πρέπει να
σέβεται την αρχή της νοµιµότητας. Μάλιστα το Συµβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό
ότι η εποπτική αρµοδιότητα του Κράτους επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης ασκείται
µόνον εφόσον ο νόµος το επιτρέπει ρητά.13
Η πρώτη αναφορά στην έννοια της εποπτείας και δη των Ο.Τ.Α έγινε στα χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης ως αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών. Στο Σχέδιο
«Γενικού Μηχανισµού Προσωρινής ∆ιοικήσεως της Ελλάδος» που εκδόθηκε το 1822,
12

Αλεξανδρόπουλος, Α. (2007), Η ∆ιοικητική Εποπτεία στο χώρο του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Μεταπτυχιακή
Εργασία Ειδίκευσης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, σελ. 52
13
Τσούντας, Κ. (1993), Συστήµατα εποπτείας επί των Ο.Τ.Α: το ελληνικό παράδειγµα, Αθήνα-Κοµοτηνή:
Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.55
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προβλεπόταν ότι «ο Μίνιστρος των Εσωτερικών αναδέχεται την εκτέλεση των
προσταγών της ∆ιοικήσεως, όσαι ανάγονται εις το Μινιστέριόν του και τη γενική
διεύθυνση και οργανισµό των κοινοτήτων».14
Κατά τα συντάγµατα του 1844 και 1864 δεν προβλεπόταν τίποτα σχετικό µε την
εποπτεία επί των Ο.Τ.Α αφήνοντας σε ισχύ το σύστηµα του νόµου «Περί συστάσεων των
∆ήµων», µε τον οποίο στο άρθρο 15 καθιερωνόταν η αρχή της επιτηρήσεως των ∆ήµων.
Τα Συντάγµατα του 1911 και 1952 δεν αναφέρθηκαν ρητά στην κρατική εποπτεία καθώς
την άσκησή της ρύθµιζαν αφενός ο Νόµος ∆ΝΖ΄ «Περί ∆ήµων και Κοινοτήτων» της 10ης
Φεβρουαρίου1912 και αφετέρου ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας του 1954.15
Ουσιαστικά, τα Συντάγµατα του 192716 και το Σύνταγµα του 197517 αναφέρθηκαν ρητά
στην εποπτεία επί των Ο.Τ.Α. Κατά το Σύνταγµα του 1927 «το κράτος ασκεί καθώς ο
νόµος θέλει ορίσει, µόνον ανωτάτη εποπτεία επί των Ο.Τ.Α, µη εµποδίζουσαν την
πρωτοβουλίαν και την ελευθέραν δράσιν αυτών» (άρθρο 107§4). Λέγοντας «ανωτάτη»
το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι επιτρέπεται να ασκείται εποπτεία κατά την
ελεύθερη κρίση του νοµοθέτη, η οποία να περιλαµβάνει κάθε µέσο άσκησης
προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου, διοικητικού ή ιεραρχικού επί των πράξεων των
τοπικών οργάνων. Το Σύνταγµα του 1952 όπως προείπαµε δεν αναφέρθηκε ρητά στην
εποπτεία και άφησε τη ρύθµιση του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης στο νόµο. Υπό το
Σύνταγµα µάλιστα αυτό ο κοινός νοµοθέτης δεν καθιέρωσε εποπτεία σκοπιµότητας που
θα συνιστούσε εκµηδένιση ή κατάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΣτΕ 1063/1957,
2940/1975).18
Το Σύνταγµα του 1975 όριζε στο άρθρο 102§5 ότι το «κράτος ασκεί στους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που να µην εµποδίζει την πρωτοβουλία και την
ελεύθερη δράση τους». Κατ’ ουσία δηλαδή πρόκειται για επανάληψη της διατάξεως του
Συντάγµατος του 1927 γιατί η αφαίρεση της φράσης «καθώς ο νόµος θέλει ορίσει» δε
14

Αλεξανδρόπουλος, Α. (2007), Η ∆ιοικητική Εποπτεία στο χώρο του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Μεταπτυχιακή
Εργασία Ειδίκευσης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, σελ. 52
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σήµαινε ότι ο νόµος δεν µπορούσε να ορίσει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες ασκήσεως
της κρατικής εποπτείας.
Η συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού της κρατικής εποπτείας, έγκειται στη
διαφύλαξη της ενότητας του κράτους αλλά ταυτόχρονα και στη προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων του διοικούµενου.19 Η εποπτεία επί πράξεων των οργάνων της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αφορά αποκλειστικά έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να
εµποδίζει την ελεύθερη δράση της. Με τον Νόµο 2218/199420 καθιερώθηκε η αρχή της
κατάργησης του ελέγχου σκοπιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α πρώτης και δεύτερης
βαθµίδας. Ειδικά µε το Νόµο 3852/2010 του «Καλλικράτη» επέρχονται σαρωτικές
αλλαγές στον έλεγχο και την εποπτεία των οικονοµικών όπως θα δούµε αναλυτικά
παρακάτω.
1.4 ∆ΟΜΗ ΝΟΜΟΥ 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Με το Νόµο 3852/201021 ανασυγκροτείται η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια τοπική
αυτοδιοίκηση και συνιστώνται οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ως ενιαίες µονάδες για τις
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους. Συγκεκριµένα, σε όλη την Επικράτεια
συνιστώνται 325 νέοι ∆ήµοι (αντί των 1034 Ο.Τ.Α πρώτου βαθµού που υφίσταντο πριν
την ψήφιση του νόµου), 13 Περιφέρειες και 7 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Με τις
διατάξεις του Α΄ Μέρους ιδρύονται οι ∆ήµοι ως πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθορίζεται η εδαφική περιφέρεια κάθε ∆ήµου και συνιστώνται οι
δηµοτικές ενότητες καθώς και οι δηµοτικές και τοπικές κοινότητες ως «θεσµοί
ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης» (Κεφάλαιο Α΄, άρθρα 1 και 2). Θεσµοθετείται περαιτέρω
η Περιφέρεια ως δεύτερος βαθµός τοπικής αυτοδιοίκησης και ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε τη σύσταση και τη συγκρότηση των Περιφερειών (Κεφάλαιο Β΄, άρθρα 3 έως
5). Ιδρύονται, επίσης, επτά Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ως ενιαίες αποκεντρωµένες
µονάδες διοίκησης του κράτους, των οποίων προΐστανται ισάριθµοι Γενικοί Γραµµατείς
(Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 6). Με τις διατάξεις του Β΄ Μέρους εισάγονται ρυθµίσεις που
αφορούν τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ορίζονται τα όργανα
διοίκησης των ∆ήµων και των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων (Κεφάλαιο Α΄, άρθρα
19
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7 και 8) και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη
των αιρετών οργάνων των ∆ήµων (Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 9 έως 57), οι αρµοδιότητες και
τα της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων των ∆ήµων (Κεφάλαιο Γ΄, άρθρα 58
έως 78) και των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων (Κεφάλαιο ∆΄, άρθρα 79 έως 91) και
την καταστατική θέση των αιρετών (Κεφάλαιο Ε΄, άρθρα 92 και 93). Καθορίζονται,
περαιτέρω, οι νέες αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στους ∆ήµους, καθώς και ο χρόνος
έναρξης άσκησής τους και αναδιοργανώνεται η λειτουργική υποδοµή των διοικητικών
µονάδων των ∆ήµων για την ευχερέστερη άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων (Κεφάλαιο
ΣΤ΄, άρθρα 94 έως 98). Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδηµοτική
συνεργασία και τη συγχώνευση των ιδρυµάτων, των νοµικών προσώπων και των
επιχειρήσεων των ∆ήµων ή Κοινοτήτων που συνενώνονται (Κεφάλαιο Ζ΄, άρθρα 99 έως
112). Με τις διατάξεις του Γ΄ Μέρους εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν τον δεύτερο
βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ορίζονται τα όργανα διοίκησης της
Περιφέρειας (Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 113), ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην
εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του δεύτερου βαθµού
τοπικής αυτοδιοίκησης (Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 114 έως 158), στις αρµοδιότητες και στα
ζητήµατα της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων της Περιφέρειας (Κεφάλαιο Γ΄,
άρθρα 159 έως 179) και στην καταστατική θέση των αιρετών (Κεφάλαιο ∆΄, άρθρα 180
έως 185), ενώ αναδιαρθρώνονται και οι αρµοδιότητες των Περιφερειών (Κεφάλαιο Ε΄,
άρθρα 186 έως 193). Επίσης, επανακαθορίζεται το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις
επιχειρήσεις και τις αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Περιφερειών
(Κεφάλαιο ΣΤ΄, άρθρα 194 έως 203). Με τις διατάξεις του ∆΄ Μέρους (άρθρα 204 έως
209) εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για τις αρµοδιότητες των νησιωτικών ∆ήµων και
Περιφερειών και για τον τρόπο άσκησής τους, και γίνεται ειδική µνεία για τους ορεινούς
∆ήµους. Με τις διατάξεις του Ε΄ Μέρους (άρθρα 210 έως 213) εισάγεται ο θεσµός της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της, καθώς και άλλα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της. Με τις διατάξεις του ΣΤ΄ Μέρους (άρθρα 214
έως 240) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εποπτεία που ασκείται από το κράτος
στους ∆ήµους, στις Περιφέρειες και στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία
τους, και ιδρύεται, σε κάθε έδρα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α, της οποίας προΐσταται ανώτατος υπάλληλος επί θητεία, ο οποίος φέρει
τον τίτλο Ελεγκτής Νοµιµότητας. Με τις διατάξεις του Ζ΄ Μέρους (άρθρα 241 έως 258)
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θεσπίζεται η υποχρέωση των Περιφερειακών Συµβουλίων να καταρτίσουν εσωτερικό
οργανισµό οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειών, και προτείνονται ρυθµίσεις που
αφορούν στο προσωπικό των Περιφερειών και των ∆ήµων. Με τις διατάξεις του Η΄
Μέρους (άρθρα 259 έως 279) ρυθµίζονται οικονοµικά ζητήµατα των ∆ήµων και των
Περιφερειών, ενώ µε τις διατάξεις του Θ΄ Μέρους (άρθρο 280) καθορίζονται οι
αρµοδιότητες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Τέλος, το Ι΄ Μέρος του νοµοσχεδίου
(άρθρο 281) θεσπίζει το πρόγραµµα «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης», και το ΙΑ΄ Μέρος (άρθρα 282 έως 286) περιλαµβάνει µεταβατικές και
τελικές διατάξεις καθώς και ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων.

1.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Το νοµοσχέδιο του Υπ. Εσ.Α.Η.∆ για την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης διοίκησης µε την επωνυµία «Πρόγραµµα Καλλικράτης», ψηφίσθηκε22,
αργά το βράδυ της 20ης Μαΐου του 2010, κατά πλειοψηφία και επί των άρθρων στην
αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, µε τα κόµµατα όµως της αντιπολίτευσης να
επιφυλάσσονται για την Ολοµέλεια.
Το έργο εισήχθη στην Ολοµέλεια την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 και ολοκληρώθηκε σε πέντε
συνεδριάσεις την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010.
Στις τρείς πρώτες συνεδριάσεις23, η συζήτηση έγινε επί της αρχής του σχεδίου νόµου, µε
κύρια όµως πεδία αντιπαράθεσης το νέο χωροταξικό που διαµορφώνεται µε την
συνένωση των ∆ήµων και την κατάθεση ένστασης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου

από

την

αξιωµατική

αντιπολίτευση.

Την

προβολή

αντιρρήσεων

συνταγµατικότητας εκ µέρους της Ν.∆, ενστερνίστηκαν, εν µέρει ο ΛΑ.Ο.Σ και ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α, οι οποίες απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία µε την διαδικασία
της έγερσης των συµφωνούντων βουλευτών. Από την πλευρά τους οι οµιλητές του
22

∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης & ∆ικαιοσύνης & Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Περιφερειών (2010), «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης, Αθήνα:
Βουλή των Ελλήνων, Πέµπτη, 20-05-2010
23
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΚΖ’, Τρίτη 25-05-2010
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΚΗ’, Τετάρτη, 26-05-2010 (πρωί)
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΚΘ’, Τετάρτη, 26-05-2010 (απόγευµα)
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Κ.Κ.Ε, τόνισαν ότι δεν εστίασαν την κριτική τους στο θέµα της αντισυνταγµατικότητας,
αλλά στο γεγονός ότι είναι ριζικά αντίθετοι στον «Καλλικράτη», επειδή είναι µια
αναπροσαρµογή του κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.
Αξιοσηµείωτο, είναι ότι την διαφωνία τους σε θέµατα χωροταξικά, εξέφρασαν και
βουλευτές της συµπολίτευσης και µάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις σε έντονο ύφος.
Κατά τα µισά της τέταρτης κατά σειρά συνεδρίασης ΡΛ’24, µετά από αίτηµα 20
βουλευτών της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, διενεργήθηκε ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του συζητούµενου σχεδίου νόµου. Υπέρ του σχεδίου νόµου ψήφισαν 160
βουλευτές, οι 157 βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης και οι τρεις ανεξάρτητοι
βουλευτές, Σοφία Σακοράφα, Γιάννης ∆ηµαράς και Βασίλης Οικονόµου. Κατά ψήφισαν
124 βουλευτές από την Ν.∆, το Κ.Κ.Ε, τον ΛΑ.Ο.Σ και τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ενώ παρούσα
δήλωσε η ανεξάρτητη βουλευτής, που προσφάτως είχε διαγραφεί από την Ν.∆, Ντόρα
Μπακογιάννη. Συνολικά ψήφισαν 285 βουλευτές.
Μετά την ψήφιση κατά πλειοψηφία επί της αρχής συνεχίστηκε η συζήτηση επί των
άρθρων. Η συζήτηση, επί των άρθρων έγινε για το άρθρο 1 χωριστά και τα υπόλοιπα
άρθρα συζητήθηκαν όλα µαζί ως µια ενότητα. Πάλι, κατά την ίδια συνεδρίαση, 21
υπογράφοντες βουλευτές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, µε αίτησή τους ζητούσαν την
διεξαγωγή ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 1. Υπέρ του άρθρου 1 ψήφισαν 156
βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ, ενώ 112 βουλευτές της αντιπολίτευσης ψήφισαν κατά του εν
λόγω άρθρου, µεταξύ των οποίων και η Ντόρα Μπακογιάννη. Αργά το βράδυ
συνεχίστηκε η συζήτηση των άρθρων 2 έως 268 του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα, όπου
και ολοκληρώθηκε στην συνεδρίαση ΡΛΑ’ της Παρασκευής, 28 Μαΐου 201025, όπου δια
βοής και κατά πλειοψηφία, έγιναν δεκτά τα άρθρα 2 έως 268 του νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά στον έλεγχο και στην εποπτεία επί των οικονοµικών των ∆ήµων, τόσο στην
συζήτηση επί της αρχής, όσο και στην συζήτηση επί των άρθρων, οι βουλευτές της
κυβερνητικής παράταξης, παρουσίασαν µε έµφαση την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου
και τόνισαν ότι ήταν ανάγκη να αλλάξει ο µηχανισµός ελέγχου και εποπτείας στα
οικονοµικά θέµατα, αφού µε την εφαρµογή του νέου νοµοσχεδίου αυξάνεται ο έλεγχος,
γίνεται αξιοκρατικός, µειώνεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση. Ιδιαίτερη έµφαση
24

Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΛ’, Πέµπτη 27-05-2010
25
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΛΑ’, Παρασκευή 28-05-2010
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δόθηκε από τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ στους νέους θεσµούς που εισάγονται µε την
εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτη», όπως του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και
της Επιχείρησης, της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και της Αυτοτελούς
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Αντιδράσεις

για τον έλεγχο και την εποπτεία των

οικονοµικών, από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης υπήρξαν κυρίως από την πλευρά
του ΛΑ.Ο.Σ (κ. Ηλία Πολατίδη και κ. Αστέριου Ροντούλη) σε σχέση µε τον Συνήγορο
του ∆ηµότη και της Επιχείρησης, τις προϋποθέσεις που τίθενται για την σύναψη δανείου
από τους Ο.Τ.Α, και τις προθεσµίες που θέτει ο νόµος στον Ελεγκτή Νοµιµότητας να
αποφανθεί επί ενδεχόµενων προσφυγών.
Τελικά την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010, στην συνεδρίαση ΡΛΓ’ της Ολοµέλειας της Βουλής26
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στο σύνολό του, το σχέδιο νόµου «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Μόνο µε τις συζητήσεις επί του Κρατικού Προϋπολογισµού µπορεί να συγκριθεί η
γόνιµη και δηµιουργική διαδικασία συζήτησης του νοµοσχεδίου αυτού, µέσα από την
οποία έλαβαν µέρος 166 βουλευτές επί της αρχής και 48 βουλευτές επί των άρθρων,
συνολικά δηλαδή 214 βουλευτές. Επίσης, έγιναν 6 συνεδριάσεις της Ολοµέλειας της
Βουλής, δηλαδή µια συνεδρίαση περισσότερη από αυτές επί του Προϋπολογισµού. ∆έκα
ήταν οι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι εισηγητές, ο αρµόδιος Υπουργός και οι δυο
συναρµόδιοι Υφυπουργοί, να προσθέσουµε δε τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των
κοµµάτων της Ν.∆, του ΛΑ.Ο.Σ και του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ανερχόµενοι τελικά σε 231 άτοµα,
γεγονός αξιοσηµείωτο στα χρονικά της Βουλής των Ελλήνων.

1.6 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
Για την καλύτερη και οµαλότερη µετάβαση στη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» έχει εκπονηθεί ένα ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό
Σχέδιο27 για τη Μετάβαση στον «Καλλικράτη» που περιλαµβάνει τόσο τις
προαπαιτούµενες, όσο και τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες διαδικασίες, δράσεις
και πρωτοβουλίες (Παράρτηµα 1). Το Επιχειρησιακό σχέδιο για τη µετάβαση στη «Νέα
26

Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’,
Συνεδρίαση ΡΛΓ’, Τρίτη 01-06-2010
27
Υπ. Εσ.Α.Η.∆ (2010), «Καλλικράτης-Επιχειρησιακό Πρόγραµµα», σε http://kallikratis.ypes.gr/
[πρόσβαση 10-12-2010]
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» ενσωµατώνει στο σχεδιασµό του, τις προβλέψεις του αρχικού σχεδιασµού
οι οποίες επιπλέον έχουν συµπληρωθεί και διευρυνθεί µε βάση τα νέα δεδοµένα που
διαµορφώνονται από το Νόµο 3852/2010, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2010.
α) Οριζόντιες ∆ράσεις
Με ορίζοντα 4ετίας (της πρώτης δηλαδή «Καλλικράτειας» θητείας) ήταν αναγκαίο να
σχεδιαστεί η υλοποίηση των ακολούθων ενδεικτικών οριζόντιων δράσεων που θα
αποτελέσουν τα εργαλεία για την ανασυγκρότηση της λειτουργίας, της φυσιογνωµίας και
της αποτελεσµατικής διαχείρισης των νέων θεσµών αυτοδιοίκησης, αλλά σε τελική
ανάλυση και του ίδιου του κράτους µε την ενίσχυση των επιτελικών του
χαρακτηριστικών. Ταυτόχρονα, δηµιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και αποδοτικότερη και πιο
διαφανή χρήση των οικονοµικών τους πόρων:


Αναδιοργάνωση, διοικητικός εκσυγχρονισµός και λειτουργικός εξορθολογισµός
µέσω απλοποίησης και µεταφοράς αρµοδιοτήτων

Πρόταση για συνολική και συστηµατική καταγραφή, απλοποίηση των διαδικασιών των
αρµοδιοτήτων που ασκούνται ήδη ή µεταφέρονται (µε τον «Καλλικράτη») στην
Αυτοδιοίκηση και περαιτέρω µεταφορά αρµοδιοτήτων από το σύνολο των Υπουργείων
στην Αυτοδιοίκηση. Ευρύτερο στόχο αποτελεί η ενσωµάτωση στη λειτουργία της
Αυτοδιοίκησης, εκείνων των οργανωτικών και διοικητικών χαρακτηριστικών που θα
επιτρέψουν στους ∆ήµους και τις Περιφέρειες να εντάξουν στη διοίκηση του οργανισµού
τους και στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων τόσο την αντίληψη, όσο και τους
κανόνες-διαδικασίες δηµόσιου management ώστε να επιτευχθεί η επικέντρωση του
κεντρικού κράτους στον επιτελικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερη δράση προβλέπεται για τη
διαδικασία της υποστήριξης µεταφοράς αρµοδιοτήτων στους νησιωτικούς ∆ήµους και
Περιφέρειες.


Ψηφιακός ∆ήµος- Περιφέρεια-Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

Βασίζεται στη διαµόρφωση ενός µοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχής
υπηρεσιών που θέτει ως επίκεντρο την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και
λειτουργικότητα των νέων οργανισµών, τη γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση
των αναγκών του πολίτη και την ενίσχυση της διαφάνειας, του ελέγχου της συµµετοχής
και της δηµοκρατίας. Η δράση αυτή ενσωµατώνει και επιµέρους ενέργειες όπως η
24

λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων των ∆ήµων, Περιφερειών και
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, η εγκατάσταση και λειτουργία νέων e- Κ.Ε.Π, η Κάρτα
του ∆ηµότη.


Επιµόρφωση-εκπαίδευση-κατάρτιση αιρετών κι εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση

Αφορά στην υλοποίηση ενός προγράµµατος ενθάρρυνσης του πολιτικού προσωπικού και
των εργαζοµένων στην Αυτοδιοίκηση µέσω ολοκληρωµένης πρότασης για συνεχή
αναβάθµιση και εξειδίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους µε σκοπό, αφενός µεν να
λειτουργήσουν ικανοποιητικά στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται σε επίπεδο
οργάνωσης και διακυβέρνησης, αφετέρου δε να αλλάξουν την οπτική τους απέναντι στο
ρόλο και το έργο που έχουν κληθεί να υπηρετήσουν.


Αξιολόγηση ∆ήµων και Περιφερειών στο πλαίσιο της «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»

∆ιαρκής αξιολόγηση (µε σύγχρονα µεθοδολογικά εργαλεία και δείκτες) των ∆ήµων και
Περιφερειών συνολικά κι επικεντρωµένα σε επιλεγµένους τοµείς (ενδεικτικά
αναφέρονται η οικονοµική διαχείριση, το σύστηµα διακυβέρνησης, ο έλεγχος, η
εποπτεία, η άσκηση των αρµοδιοτήτων, η εξυπηρέτηση των πολιτών) µε εντοπισµό
προβληµάτων, αναθεωρήσεις στόχων και αναπροσαρµογή στα νέα δεδοµένα. Με άλλα
λόγια, αξιολογείται- κι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- καθ’ όλη τη διάρκεια
της τετραετίας η πορεία και η ανταπόκριση των ∆ήµων και των Περιφερειών στο νέο
περιβάλλον

που

συνδυάζει

την

ενίσχυση

της

αποκέντρωσης,

της

πολιτικής

νοµιµοποίησης, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της συµµετοχής αφενός, την
αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και οργανωτικό εξορθολογισµό των δηµοσίων
πολιτικών αφετέρου, σε όλο το φάσµα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Αναπτύσσονται
δράσεις δηµοσιότητας για το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη µετάβαση στον
«Καλλικράτη», προκειµένου να διασφαλίζονται οι όροι διαφάνειας της υλοποίησης των
δράσεων και να επιδιώκεται η µεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφοριών προς τους
αιρετούς και τους εργαζόµενους των Ο.Τ.Α, καθώς και προς τους πολίτες ως προς το νέο
περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας θα λειτουργήσει Μηχανισµός Υποστήριξης, µε
στόχο την υποβοήθηση στην παρακολούθηση, στην οργάνωση και στο συντονισµό των
επιµέρους παρεµβάσεων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
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β) Επιµέρους ∆ράσεις (Οι 18 ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου)
Η εφαρµογή της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης από την 1η Ιανουαρίου 2011, προϋποθέτει το σχεδιασµό και την εφαρµογή
επιµέρους δράσεων προκειµένου οι νέες δηµοτικές και περιφερειακές αρχές να
καταστούν άµεσα αποτελεσµατικές στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Οι
συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες έχουν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα υλοποίησης (από τη
ψήφιση του νόµου µέχρι και το τέλος του 2011), βρίσκονται σε άµεση συνέργεια µε τις
προαναφερθείσες οριζόντιες δράσεις και συναρθρώνουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη
µετάβαση στον «Καλλικράτη» (Παράρτηµα 2). Συγκεκριµένα, η ∆ράση 2 αφορά στα
οικονοµικά των Ο.Τ.Α.
Η ∆ράση 2 έχει ως φορέα πρότασης, λειτουργίας και χρηµατοδότησης το Υπ. Εσ.Α.Η.∆
και υλοποιείται µε δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α). Κεντρικός στόχος της συγκεκριµένης ∆ράσης είναι η
δηµιουργία µιας κεντρικής βάσης δεδοµένων στο Υπ. Εσ.Α.Η.∆, µέσω της οποίας θα
παρέχονται στην πολιτική ηγεσία και στα συλλογικά όργανα των Ο.Τ.Α έγκαιρα, έγκυρα
και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε τα οικονοµικά της τοπικής και της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης, µε εµπεριστατωµένη ανάλυση και αποτύπωση των οικονοµικών των
Ο.Τ.Α, καθώς και πληροφορίες σχετικές µε την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική
των ∆ήµων και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και
δυναµική απεικόνιση των οικονοµικών δεδοµένων της Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό,
αναπτύχθηκαν οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού
συστήµατος, που δηµιουργήθηκε, ενώ µετά την ανάπτυξη της αντίστοιχης εφαρµογής
του λογισµικού, η Ε.Ε.Τ.Α.Α προχώρησε στην πιλοτική εφαρµογή του σε δύο ∆ήµους
και σε δύο Περιφέρειες, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα και να γίνουν οι
απαραίτητες βελτιώσεις, ενώ ακολούθησε η προσαρµογή και εισαγωγή, στη βάση,
οµογενοποιηµένων στοιχείων των νέων ∆ήµων για την περίοδο 2005-2009.
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Επιπλέον, η οµάδα εργασίας θα προχωρήσει σε έρευνα των οικονοµικών των Ο.Τ.Α
και θα επεξεργαστεί τα σχετικά δεδοµένα µε τη χρήση αριθµοδεικτών, ώστε να
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης των ∆ήµων και
Κοινοτήτων. Καθώς η συνένωση των Ο.Τ.Α που προβλέπεται από το Πρόγραµµα
«Καλλικράτης» περνά µέσα από τη συνένωση των οικονοµικών τους υπηρεσιών,
κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική υποστήριξη των Οικονοµικών Υπηρεσιών, τόσο
των ∆ήµων όσο και των Περιφερειών, µέσω της οποίας θα προσδιοριστούν τυχόν
προβλήµατα και θα γίνουν προτάσεις για τους τρόπους αντιµετώπισής τους στις νέες
δοµές οι οποίες θα οδηγήσουν:
α) στον εκσυγχρονισµό των προδιαγραφών των νέων οικονοµικών - διαχειριστικών λογιστικών συστηµάτων των ∆ήµων και τελικά στην αναβάθµιση των συστηµάτων
αυτών.
β) στην προετοιµασία Π.∆ για την οικονοµική διοίκηση και διαχείριση των ∆ήµων.
γ) στην οργάνωση µιας σωστής και πλήρους απογραφής έναρξης µετά την 1η
Ιανουαρίου 2011.
δ)στην προσαρµογή της υφιστάµενης κωδικοποίησης του προϋπολογισµού των
Ο.Τ.Α µε την ετοιµασία νέας Κ.Υ.Α.
Με ανάλογο τρόπο υποστηρίζονται και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις,
προκειµένου να εγκαταστήσουν και λειτουργήσουν τα δικά τους οικονοµικά –
διαχειριστικά – λογιστικά συστήµατα και θα εκπονηθεί ολοκληρωµένο πρόγραµµα
δράσης για την εισαγωγή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος στις Περιφέρειες.
Παράλληλα, η δράση αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία δικτύου στελεχών των Ο.Τ.Α
σε θέµατα οικονοµικών, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των παραπάνω
ενεργειών και µέσω του σχετικού γραφείου υποστήριξης και της ιστοσελίδας που θα
δηµιουργηθούν θα ανταλλάσσονται εµπειρίες και θα αντιµετωπίζονται τα
προβλήµατα που τυχόν προκύπτουν.
Στο πλαίσιο της ∆ράσης 2, αφού γίνει έρευνα στις ευρωπαϊκές πρακτικές ∆ήµων και
Περιφερειών σε θέµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης Ο.Τ.Α, θα
προχωρήσει η κατάρτιση προσχεδίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων που προβλέπονται στο νόµο όπως η ρύθµιση κάθε θέµατος σχετικού µε
τη σύσταση, τη λειτουργία και την διαχείριση του Λογαριασµού Εξυγίανσης και
Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, ο καθορισµός της διαδικασίας, του τρόπου και της
αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων
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και υποχρεώσεων των νέων ∆ήµων και των Περιφερειών, ο προσδιορισµός των
ποσοστών κατανοµής των πόρων που αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές ενότητες, ο
καθορισµός κριτηρίων για κάθε µορφής έκτακτη επιχορήγηση των ∆ήµων και των
Περιφερειών,

τα κριτήρια

κατανοµής Κ.Α.Π-Σ.Α.Τ.Α

∆ήµων και

Κ.Α.Π.

Περιφερειών, η προετοιµασία του θεσµικού πλαισίου των Περιφερειακών Ταµείων
Ανάπτυξης και του Προγράµµατος «ΕΛΛ.Α.∆.Α» καθώς και ο καθορισµός της
διαδικασίας κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών
προγραµµάτων και των ετησίων προγραµµάτων δράσης των Περιφερειών.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΦΟΡΕΙΣ - ΕΙ∆Η ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Με την εφαρµογή του Νόµου

«Καλλικράτης» θεσµοθετείται νέα αρχή µε

αποκλειστική αρµοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία επί των Ο.Τ.Α, ενώ
παράλληλα διατηρείται ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε σηµαντικές
τροποποιήσεις, ως προς το εύρος και τα είδη ελέγχων. Παράλληλα, όλα σχεδόν τα
ελεγκτικά καθήκοντα του Γ.Γ της Περιφέρειας µεταβιβάζονται στην Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α
και στον προϊστάµενο αυτής, τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (Α.Υ.Ε.) Ο.Τ.Α.
Έτσι, ιδρύεται
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στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α,

συγκροτούµενη από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας στη θέση του προϊσταµένου, µε
πενταετή θητεία, ο οποίος προσλαµβάνεται µετά από προκήρυξη του Υπουργού
Εσ.Α.Η.∆ από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων. Ο Ελεγκτής, είναι
ανώτατος υπάλληλος, έχει βασικό τίτλο σπουδών στα νοµικά, συνυπολογιζοµένων
τυχόν πρόσθετων προσόντων (µεταπτυχιακά, διδακτορικό, γνώση ξένων γλωσσών).
Κατά την απουσία του αναπληρώνεται από προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Α.Υ.Ε.Ο.Τ.Α, που έχει ορίσει ο ίδιος µε απόφασή του29. Το προσωπικό αποτελείται από
µονίµους υπαλλήλους ΠΕ, ∆Ε, ΥΕ , οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου 2190/199430. Η Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α διαρθρώνεται στις εξής οργανικές
µονάδες31:


∆ιεύθυνση Γενικών Υποθέσεων



∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων



∆ιεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων

Το προσωπικό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί µεταθέσεων, εκτός από τις
περιπτώσεις αµοιβαίων µεταθέσεων. Μετάταξη του προσωπικού µπορεί να γίνει µετά
την παρέλευση πενταετίας στην Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων32 έχει ως αρµοδιότητες την άσκηση του
υποχρεωτικού και αυτεπάγγελτου ελέγχου νοµιµότητας και την εξέταση προσφυγών
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άρθρο 215, Ν.3852/2010
άρθρο 216, Ν.3852/2010
30
άρθρο 217, Ν.3852/2010
31
άρθρο 218, Ν.3852/2010
32
Προεδρικό ∆ιάταγµα 134/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 22Α') «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Ο.Τ.Α.»
29

29

που αφορούν στους φόρους, στα τέλη, στα δικαιώµατα και στους λοιπούς πόρους,
στην οικονοµική διοίκηση και διαχείριση, στην ακίνητη περιουσία, στη διαδικασία
κατάρτισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων,

στις συµβάσεις

καθώς και στην έκδοση οδηγιών για την διασφάλιση της νοµιµότητας επί θεµάτων
του κύκλου των αρµοδιοτήτων της. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων
απαρτίζεται από τα εξής δύο τµήµατα:
1. Τµήµα Πόρων, Οικονοµικής ∆ιοίκησης & Περιουσίας, στις αρµοδιότητες του
οποίου ανήκουν:
i.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου επί των πράξεων επιβολής φόρων, τελών
και δικαιωµάτων.

ii.

Η εξέταση προσφυγών που αφορούν φόρους, τέλη και δικαιώµατα.

iii.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας επί των συναπτόµενων
δανείων.

iv.

Η εξέταση των προσφυγών που αφορούν στους λοιπούς πόρους, πλην φόρων,
τελών και δικαιωµάτων και στα θέµατα οικονοµικής διοίκησης, διαχείρισης
και ακίνητης περιουσίας.

v.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας επί των αποφάσεων των
επιχειρήσεων των ∆ήµων.

vi.

Ο έλεγχος του προϋπολογισµού των ∆ήµων.

vii.

Η άσκηση του αυτεπάγγελτου ελέγχου νοµιµότητας και η διεξαγωγή
επιτόπιων ελέγχων που ισχύ, για θέµατα που άγονται στον κύκλο των
αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.

2. Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων & Συµβάσεων στις αρµοδιότητες του
οποίου ανήκουν:
i.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας επί των διαδικασιών
κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.

ii.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου κατά τη σύναψη κάθε µορφής σύµβασης,
ακόµα και όσων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
καθώς επίσης η εξέταση των σχετικών προσφυγών.

iii.

Η άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νοµιµότητας και η εξέταση προσφυγών που
αφορούν στις αναθέσεις προµηθειών, καθώς και στις αναθέσεις υπηρεσιών
και µελετών που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υποθέσεων.
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Ο έλεγχος νοµιµότητας επί των αποφάσεων σύστασης αναπτυξιακών

iv.

ανωνύµων εταιριών.
Η άσκηση του αυτεπάγγελτου ελέγχου νοµιµότητας και η διεξαγωγή

v.

επιτόπιων ελέγχων, για θέµατα που άπτονται του κύκλου αρµοδιοτήτων του
Τµήµατος.
2.1.1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Συνιστάται στο Υπ. Εσ.Α.Η.∆, υπό την Προεδρία του Υπουργού, το Συµβούλιο
Ελεγκτών Νοµιµότητας, στο οποίο συµµετέχουν ως µέλη οι Ελεγκτές Νοµιµότητας
των Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α.33 Συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Υπουργού και στοχεύει
στο συντονισµό της δράσης των Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α και στην αντιµετώπιση σοβαρών
ζητηµάτων που αναδύονται κατά την οργάνωση και λειτουργία τους, αλλά και κατά
τον έλεγχο των Ο.Τ.Α. Το Συµβούλιο µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα προς το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, για ζητήµατα µείζονος σηµασίας που άπτονται του
ασκουµένου ελέγχου. Εφ’ όσον γίνει δεκτή από τον Υπουργό, η γνώµη του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους είναι υποχρεωτική για το Συµβούλιο.
2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο.Τ.Α
2.2.1. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υποχρεωτικά, οι πράξεις των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων αποστέλλονται µε
σκοπό τον έλεγχό τους από την Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, εφ’ όσον αφορούν στα ακόλουθα34:


Ρυθµίσεις µε κανονιστικό περιεχόµενο.



Ανάθεση έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών.



Αγορά και εκποίηση ακινήτων.



Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.



Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων.



Σύναψη

κάθε

µορφής σύµβασης.

Περιλαµβάνονται

και

αυτές

που

προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.


Σύναψη δανείων.



∆ιενέργεια τοπικού δηµοψηφίσµατος όταν αυτό προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία.

33

άρθρο 223, Ν. 3852/2010
άρθρο 225§1, Ν. 3852/2010. Επίσης, το άρθρο 149§1, Ν. 3463/2006, που φαίνεται να έχει
µεταφερθεί σχεδόν αυτούσιο, ως προς το περιεχόµενο των πράξεων που υπόκεινται σε έλεγχο
νοµιµότητας, αλλά τότε υποβάλλονταν στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.

34
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∆ιαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων.



Αποφάσεις των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α (εκτός των Α.Ε όπου οι φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν πλειοψηφία) για: α) αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων.
2.2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία υποβολής των πράξεων έχει ως εξής:
Μέσα σε 15 ηµέρες από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου, η απόφαση
αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας, συνοδευόµενη από τα έγγραφα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για την έκδοσή της35. Οι ∆ήµοι, υποχρεούνται να διαβιβάσουν
οποιοδήποτε πρόσθετο σχετικό στοιχείο ζητηθεί από την Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α. Υποχρεωτικά
εντός 40 ηµερών από την παραλαβή, ο Ελεγκτής εκδίδει ειδική πράξη εφ’ όσον η
απόφαση είναι σύννοµη, ενώ εάν η απόφαση κριθεί ότι είναι παράνοµη, τότε
ακυρώνεται.
2.2.3. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Αυτεπαγγέλτως και εντός δύο µηνών από της εκδόσεώς ή της δηµοσιεύσεώς τους, ο
Ελεγκτής έχει την ευχέρεια να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των36: α) µονοµελών
ή συλλογικών οργάνων ∆ήµων, β) επιχειρήσεων και Ν.Π.∆.∆ και γ) των συνδέσµων,
ενώ δεν παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως και για λόγους νοµιµότητας στις αποφάσεις των
Α.Ε, που οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν πλειοψηφία.
Οι φορείς που αποτελούν υποκείµενα αυτεπάγγελτου ελέγχου παρέχουν υποχρεωτικά
κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από την Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, µε σκοπό την άσκηση του
ελέγχου.
Η Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, όταν τούτο κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να διεξάγει επιτόπιους
ελέγχους για να διαµορφώσει ιδία αντίληψη σχετικά µε οποιαδήποτε υπόθεση
(προσφυγή ή αυτεπάγγελτος έλεγχος), ώστε να εξετάσει εξ’ ιδίων τα στοιχεία µίας
υπόθεσης37.

35

άρθρο. 225§2, Ν. 3852/2010 και άρθρο 149§1, εδ. 1ο, Ν. 3463/2006, όπου η προβλεπόµενη
προθεσµία ήταν 10 ηµέρες
36
άρθρο 228, Ν. 3852/2010
37
άρθρο 229§1, Ν. 3852/2010
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2.2.4. ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Η ειδική διοικητική προσφυγή38, ασκείται από οιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
έναντι των αποφάσεων των ∆ήµων εντός 15 ηµερών από:


τη δηµοσίευση της απόφασης,



την ανάρτηση στο διαδίκτυο,



την κοινοποίησή της,



αφ’ ότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση.

Τις ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που
ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: α) το
έννοµο συµφέρον, β) η προθεσµία και γ) η φύση της προσβαλλόµενης πράξης.
Αναλυτικά, όσον αφορά το έννοµο συµφέρον, κατά την πάγια νοµολογία του
Συµβουλίου Επικρατείας πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλαδή να υπάρχει ειδικός
δεσµός του προσφεύγοντος µε την προσβαλλόµενη πράξη, η οποία θίγει
συγκεκριµένη νοµική ή πραγµατική κατάσταση που τον αφορά. Άµεσο, δηλαδή την
βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, µε το οποίο αυτός
συνδέεται µε ορισµένη σχέση (π.χ σύζυγος) και τέλος ενεστώς, δηλαδή να υφίσταται
συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον Ο.Τ.Α, κατά το χρόνο
άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής. Επισηµαίνεται
ότι το έννοµο συµφέρον, κατά τις διατυπώσεις του είναι πλέον αποδεσµευµένο από
την ιδιότητα του δηµότη39. Η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εάν το συµφέρον είναι
µελλοντικό και αβέβαιο, ή παρωχηµένο ή αόριστο, ή απλώς προσδοκώµενο. Η βλάβη
που αποδίδεται στην πράξη, πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη.
Η έναρξη της προθεσµίας υπολογίζεται από το χρόνο:
α) ∆ηµοσίευσης της πράξης. Για τις ατοµικές πράξεις που προβλέπεται ρητώς η
δηµοσίευσή τους, η προθεσµία αρχίζει από τη δηµοσίευση µόνο για τους τρίτους. Για
τον ενδιαφερόµενο, η έναρξη της προθεσµίας άρχεται από την κοινοποίηση της σε
αυτόν ή τη γνώση της.
β) Κοινοποίησης της πράξης. Στην περίπτωση ατοµικών πράξεων, η προθεσµία για
την άσκηση προσφυγής από εκείνον τον οποίο αφορά η πράξη, αρχίζει από την
κοινοποίηση της απόφασης του Ο.Τ.Α σε αυτόν, ανεξαρτήτως εάν η πράξη έχει
δηµοσιευτεί (διότι είναι εκ του νόµου δηµοσιευτέα). Η κοινοποίηση πρέπει να είναι

38
39

άρθρο 227, Ν. 3852/2010
άρθρο 150, Ν. 3463/2006
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πλήρης, δηλαδή να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της πράξης κατά το ουσιώδες µέρος
και ειδικότερα την αιτιολογία και το διατακτικό της.
γ) Γνώσης της πράξης. Η γνώση της πράξης, ως γεγονός έναρξης της προθεσµίας
ισοδυναµεί µε την κοινοποίηση.
Η φύση της προσβαλλόµενης πράξης για να είναι παραδεκτή η προσφυγή, πρέπει (η
προσβαλλόµενη πράξη) να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι η ρύθµιση
που θεσπίζεται µε αυτή είναι υποχρεωτική, εκτός αν ρητά προκύπτει ότι είναι
δυνητική. ∆εν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, και άρα προσβάλλονται απαράδεκτα,
πράξεις όπως οι ανακοινώσεις, οι γνώµες, τα πρακτικά ορκωµοσίας και οι εγκύκλιοι
των Ο.Τ.Α.
Προσφυγή κατά παράβασης οφειλόµενης ενέργειας των ως προηγουµένως οργάνων,
ασκείται εντός δεκαηµέρου από την (άπρακτη) παρέλευση της προθεσµίας που
προβλέπει ο νόµος για τη συγκεκριµένη πράξη, ή τρείς µήνες µετά την υποβολή της
σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου (δηλαδή, η αίτηση η οποία προκάλεσε την
παράλειψη της ενέργειας από την πλευρά της διοίκησης). Η παράλειψη οφειλόµενης
νόµιµης ενέργειας του Ο.Τ.Α θεµελιώνεται, όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:


υποβλήθηκε η αίτηση από τον διοικούµενο στο αρµόδιο όργανο,



το αρµόδιο όργανο του Ο.Τ.Α έχει υποχρέωση να εκδώσει τη διοικητική
πράξη εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που τάσσεται ρητά από κανόνα
δικαίου και



πέρασε άπρακτη η προθεσµία που καθορίζεται για την έκδοση της πράξης, ή
εάν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσµία παρήλθε άπρακτο διάστηµα τριών
µηνών από την υποβολή της αίτησης.

Ο Ελεγκτής αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της. Μετά την παρέλευση αυτής της
ηµεροµηνίας χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρά
απορριφθεί40.

40

άρθρο 227§1-2, Ν.3852/2010
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2.2.5 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Ελεγκτής εξετάζει και αποφαίνεται επί αιτήσεων θεραπείας για έργα µελετών και
υπηρεσιών µε αντικείµενο έως 5.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α, που υπάγονται στις
διατάξεις του Νόµου 3316/2005 και αφορούν στους ∆ήµους41.
Εφόσον υποβληθεί αίτηµα στο πλαίσιο της προσφυγής, αναστολή εκτέλεσης,
χορηγείται από τον Ελεγκτή µε απόφασή του για την εκτέλεση της πράξης που
προσβάλλεται. Η αλληλουχία της διαδικασίας έχει ως εξής42:


Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο η αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της
πράξης.



Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής είναι η θεµελίωση του βάσιµου
της προσφυγής, ή η κρίση ότι ο προσφεύγων θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή µε
δυσκολία επανορθώσιµη βλάβη, µέχρι την εξέταση της προσφυγής.



Η αναστολή διατηρείται σε ισχύ µέχρι την έκδοση απόφασης του Ελεγκτή επί
της προσφυγής, ή µε την παρέλευση άπρακτης της 2µηνης προθεσµίας εντός
της οποίας οφείλει να αποφανθεί ο Ελεγκτής.
2.2.6 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι αιρετοί των ∆ήµων, τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δηµοτικών
και κοινοτικών Ν.Π.∆.∆, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής των ιδρυµάτων,
είναι υπεύθυνα για κάθε θετική ζηµία που προκάλεσαν σε βάρος της περιουσίας του
∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆ και του ιδρύµατος.43 Θετική ζηµία συνιστά η πραγµατική
µείωση της περιουσίας του ζηµιωθέντος, σε αντιδιαστολή της αποθετικής ζηµίας ή
του διαφυγόντος κέρδους, που συνίσταται στην παρεµπόδιση της αύξησης της
περιουσίας του ζηµιωθέντος. Επιπρόσθετα, η θετική ζηµία θα πρέπει να έχει επέλθει
σε βάρος της περιουσίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας και όχι των νοµικών
προσώπων αυτών. Με τον καταλογισµό της ζηµίας υποχρεούνται να αποζηµιώσουν
τους παραπάνω οργανισµούς, ανεξάρτητα από το αν η ζηµία οφείλεται σε δόλο ή
βαρεία αµέλεια.
Η αστική ευθύνη είναι άµεση και έµµεση. Άµεση αστική ευθύνη των αιρετών είναι:


πράξη (νοµική ή υλική) ή παράλειψή τους,

41

άρθρο 227 §4, Ν. 3852/2010
άρθρο 228§1-3, Ν. 3852/2010
43
άρθρο 232, Ν. 3852/2010 και άρθρο 141, Ν. 3463/2006
42
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ουσιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή παράλειψης και των καθηκόντων
του αιρετού που τη διέπραξε,



ζηµία στην περιουσία του Ο.Τ.Α και



υπαιτιότητα του αιρετού που συνίσταται σε δόλο ή βαρειά αµέλεια

Στην περίπτωση της έµµεσης, αντικείµενο της ευθύνης, είναι η αποζηµίωση που
κατέβαλε ο οικείος Ο.Τ.Α, ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ανεξάρτητα της
αιτίας καταβολής της αποζηµίωσης σε τρίτους (δηλαδή καλύπτει ακόµα και
αποθετική ζηµιά, διαφυγόν κέρδος ή, τυχόν, ηθική βλάβη τρίτου). Προϋποθέσεις της
έµµεσης αστικής ευθύνης των αιρετών είναι:


καταβολή αποζηµίωσης από τον Ο.Τ.Α σε τρίτο και



ουσιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του αιρετού, που
θεµελίωσε την αξίωση του τρίτου για αποζηµίωση από τον Ο.Τ.Α, να έγινε
από δόλο ή βαρειά αµέλεια του αιρετού.

Καταλογισµός της ζηµίας γίνεται µε αιτιολογηµένη πράξη η οποία ανακύπτει µετά
από αίτηµα του ∆ήµου, του Ν.Π.∆.∆ ή του Ιδρύµατος ή τέλος του Γ.Γ της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, είτε αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση οιουδήποτε
δηµότη.
Η πράξη συντάσσεται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από α) τον Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή αν δεν υπηρετεί από έναν ανώτερο υπάλληλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τόσο το τακτικό, όσο και το αναπληρωµατικό µέλος,
ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, β) τον Ελεγκτή της
οικείας Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α. Ο αναπληρωτής ορίζεται από τον Ελεγκτή. Εάν δεν έχει
αρχίσει να λειτουργεί η Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, αντί του Ελεγκτή, συµµετέχει Προϊστάµενος
∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που, όπως και ο αναπληρωτής του,
ορίζεται από τον Γ.Γ αυτής44 και γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής
Ένωσης ∆ήµων. Ο αναπληρωτής ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τ.Ε.∆. Η
Τριµελής Επιτροπή διεξάγει έρευνα, κατά την οποία µπορεί να καλέσει και τα
πρόσωπα που εµπλέκονται, για παροχή εξηγήσεων και αποφασίζει εντός εύλογου
διαστήµατος, δηλαδή εντός χρονικού διαστήµατος το οποίο προσδιορίζεται από τις
πραγµατικές

περιστάσεις

(π.χ.

που

διαπιστώνονται

µετά

τη

διενέργεια

πραγµατογνωµοσύνης) και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Μέσα σε 60
ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού προς τα ανωτέρω πρόσωπα,

44

άρθρο 238§1, εδ. 2, Ν.3852/2010
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µπορεί να γίνει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου είτε από τον Γ.Γ της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, είτε από πρόσωπο που υπέστη τον καταλογισµό.
Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την
εκτέλεση της πράξης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Μετά την απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου, µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσής
της ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
2.2.7 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούµενο σηµείο, στους αιρετούς
επιβάλλονται από τον Ελεγκτή, µε αιτιολογηµένη απόφαση, οι πειθαρχικές ποινές της
αργίας έως έξι µηνών και της έκπτωσης από το αξίωµα, για τα εξής πειθαρχικά
παραπτώµατα45:


∆ιάπραξη σοβαρής παράβασης καθηκόντων τους ή υπέρβαση αρµοδιότητας
από δόλο ή βαρεία αµέλεια.



∆ιάπραξη παράβασης καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, σύµφωνα µε

ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που προσδιορίζουν και την εκάστοτε ιδιαιτερότητα
της πειθαρχικής ευθύνης.
Τα ανωτέρω πειθαρχικά παραπτώµατα υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.
Κάθε δύο χρόνια, µε απόφαση του Ελεγκτή, συγκροτείται πειθαρχικό συµβούλιο που
εκφράζει σύµφωνη γνώµη για τις πειθαρχικές ποινές, στην περίπτωση δε της αργίας
και για την διάρκειά της. Η σύνθεση του πειθαρχικού συµβουλίου έχει ως εξής46: ο
Πρόεδρος του Εφετείου της έδρας της Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, ή ο κατά το νόµο αναπληρωτής
του, ασκεί χρέη Προέδρου. Μέλη είναι: α) δύο Εφέτες µε τους αναπληρωτές τους.
Ορίζονται µε απόφαση του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο, κατόπιν αιτήµατος
του Ελεγκτή, β) ένας Προϊστάµενος της οικείας Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α, µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι ορίζονται από τον Ελεγκτή, γ) ένας αιρετός εκπρόσωπος της οικείας
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων και δ) ένας υπάλληλος ΠΕ ∆ιοικητικού της Α.Υ.ΕΟ.Τ.Α, που ασκεί χρέη γραµµατέα του πειθαρχικού.
Ο υποκείµενος την πειθαρχική διαδικασία µπορεί να εµφανίζεται και να
υπερασπίζεται τον εαυτό του: α) αυτοπροσώπως, β) µαζί µε τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του ή γ) να εκπροσωπείται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

45
46

άρθρο 233§1-3, Ν. 3852/2010 και άρθρο 143, Ν. 3463/2006
άρθρο 234§2 και άρθρο 4, Ν. 3852/2010
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Οι συνεδριάσεις του πειθαρχικού είναι δηµόσιες, συντάσσονται πρακτικά,
εξετάζονται µάρτυρες καθώς και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό µέσο κρίνεται ότι
πρέπει να ληφθεί υπόψη και να εξετασθεί. Σε µυστική διάσκεψη, το αργότερο µέσα
σε δύο µήνες από την ηµέρα παραλαβής του σχετικού παραπεµπτικού από τον
Ελεγκτή, ανακοινώνεται η σύµφωνη γνώµη και η ποινή, που πρέπει να είναι ανάλογη
µε τη βαρύτητα του αδικήµατος που έχει διαπιστωθεί.
Προσφυγή από τον ενδιαφερόµενο ασκείται, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή. Υποβάλλεται στο Συµβούλιο της
Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση κατ’ ουσίαν. Η προθεσµία για την
προσφυγή λειτουργεί ανασταλτικά επί της εκτελεστότητας της απόφασης για την
ποινή. Κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος, η επιτροπή αναστολών στο ΣτΕ,
αποφασίζει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, µε κριτήριο το
δηµόσιο συµφέρον. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για την αναστολή, η ποινή που έχει
επιβληθεί δεν εκτελείται.47 Οι ∆ήµαρχοι, οι Περιφερειάρχες και οι Πρόεδροι των
συνδέσµων υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία κατά τα άρθρα 111§7 και 112§2 του
εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
2.2.8. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
α) Έκπτωση
Όλοι οι αιρετοί, όλων των βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης εκπίπτουν αυτοδίκαια από
το αξίωµά τους, εάν:48


Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση στερηθούν τη διατήρηση της περιουσίας

τους.


Με αµετάκλητη δικαστική απόφαση στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα.



Με αµετάκλητη δικαστική απόφαση καταδικασθούν ως αυτουργοί ή

συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για: παραχάραξη, κιβδηλεία,
πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση,
απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη
διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των
ναρκωτικών και τη λαθρεµπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

47

άρθρο 234§6, Ν. 3852/2010
άρθρο 236§1, Ν. 3852/2010, άρθρο 146, Ν. 3463/2006 και το άρθρο 72§8 του Κ.Ν.Α., για συγκρίσεις
µε την προηγούµενη κατάσταση. Ουσιαστικά, αξιοποιείται το πρώτο θέσπισµα µε ενιαίο τρόπο για
όλες τις βαθµίδες.
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Η παραποµπή µε αµετάκλητο βούλευµα, ή µε απ’ ευθείας κλήση µε εξαντληµένο το
δικαίωµα προσφυγής, γεννά υποχρέωση του Ελεγκτή να θέσει σε κατάσταση αργίας
τον αιρετό. Η αργία διατηρείται εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού
∆ικαστηρίου και αίρεται αυτοδικαίως εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση και θεωρείται
ως να µην είχε επιβληθεί ποτέ.
Σε έκδοση καταδικαστικής απόφασης του Ποινικού ∆ικαστηρίου σε πρώτο βαθµό
(για τους ∆ηµάρχους η απόφαση σε πρώτο βαθµό εκδίδεται από το Τριµελές Ποινικό
Εφετείο) ο Ελεγκτής υποχρεούται να θέσει τον αιρετό που καταδικάσθηκε σε
κατάσταση αργίας, µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, οπότε θα αρθεί
αυτοδικαίως η αργία και το διοικητικό µέτρο θα θεωρηθεί ως εάν ουδέποτε είχε
επιβληθεί.
β) Παύση
Όλοι οι αιρετοί και σε όλα τα επίπεδα µπορούν για σοβαρούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος να παυθούν του αξιώµατός τους49 µε απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆
κατόπιν αιτιολογηµένης έκθεσης του οικείου Ελεγκτή και σύµφωνης γνώµης του
Πειθαρχικού Συµβουλίου, το οποίο αποτελείται από α) έναν Πρόεδρο Εφετών
Αθηνών, ως Πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του, β) δύο Εφέτες, µε τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία του Εφετείου Αθηνών, µε τους αναπληρωτές τους γ) έναν Προϊστάµενο
Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εσ.Α.Η.∆, δ) τον Πρόεδρο της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και ε) καθήκοντα γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσ.Α.Η.∆, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού µε βαθµό
Α΄, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού.
Τα µέλη του πειθαρχικού, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από το κατά
περίπτωση όργανο ή προϊσταµένη αρχή (Εφετείο Αθηνών, Υπουργός Εσ.Α.Η.∆,
∆ιοικητικά Συµβούλια ενώσεων) και το σώµα συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσ.Α.Η.∆.
Για τον ίδιο όπως και παραπάνω λόγο, µπορεί να διαλυθεί ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η διάλυση συνεπιφέρει και τη διάλυση των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Σ’
αυτήν την περίπτωση, διεξάγονται εκ νέου εκλογές, µε προκήρυξη του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το αργότερο µέσα σ’ έναν µήνα από τη
διάλυση.50

49
50

άρθρο 237, Ν. 3852/2010 και άρθρο 147, Ν. 3463/2006
άρθρα 56 και 158, Ν. 3852/2010
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Τέλος, παραµένει από την πρότερη κατάσταση η ιδιάζουσα δωσιδικία των αιρετών,
που στόχευε στην περαιτέρω προστασία τους, µε το επιχείρηµα ότι η πρακτική είχε
καταδείξει ότι η µεγάλη πλειονότητα των σε πρώτο βαθµό εκδιδόµενων αποφάσεων
ανατρέπεται κατά την εκδίκασή τους από το Εφετείο. Στο άρθρο 145 του Νόµου
3463/2006 καθιερωνόταν η ιδιάζουσα δωσιδικία για τους ∆ηµάρχους, τους
Προέδρους των κοινοτήτων, και τους Προέδρους των συνδέσµων. Έτσι, η
συγκεκριµένη κατηγορία αιρετών δικαζόταν για, τυχόν, πληµµελήµατα σε πρώτο
βαθµό ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου, ενώ για τα πταίσµατα στα αρµόδια Τριµελή
Πληµµελειοδικεία. Τα δικαστήρια αυτά παρέχουν εγγυήσεις δικαιότερης, αλλά και
ταχύτερης κρίσης. ∆ιατηρούνταν πάντως, το δικαίωµα των αιρετών να προσβάλουν
περαιτέρω, σε δεύτερο βαθµό, τη δικαστική αυτή απόφαση ενώπιον και πάλι του
Εφετείου, το οποίο, όµως, θα έχει διαφορετική σύνθεση δικαστών.
Η διάταξη παραµένει αυτούσια στο άρθρο 235 του Νόµου 3852/2010 και υπάρχει
διαφοροποίηση ως προς τα υπαγόµενα όργανα: ∆ήµαρχοι, Περιφερειάρχες και
Πρόεδροι συνδέσµων.
2.2.9 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προηγούµενων κεφαλαίων 2.2.1-2.2.4 (δηλαδή των άρθρων 225-228 του Νόµου
3852/2010) κοινοποιούνται στα νοµικά πρόσωπα που ορίζονται ως αποδέκτες από τις
διατάξεις, καθώς και στον προσφεύγοντα µέσα σε πέντε ηµέρες από την έκδοσή
τους51.

Οι

ανωτέρω

αποφάσεις αναρτώνται

στο

διαδίκτυο

αµελλητί

και

δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στο κατάστηµά τους από τα νοµικά πρόσωπα των
∆ήµων (µονοµελή, συλλογικά όργανα, Ν.Π.∆.∆, επιχειρήσεις, ανώνυµες εταιρείες,
σύνδεσµοι). Η δηµοσίευση αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο που συντάσσεται
ενώπιον δύο µαρτύρων.
Όλα τα όργανα των ∆ήµων52 (συλλογικά και µονοµελή), τα Ν.Π.∆.∆, οι επιχειρήσεις
τους και οι σύνδεσµοι, υποχρεούνται σε άµεση (χωρίς καθυστέρηση) συµµόρφωση
προς τις αποφάσεις του Ελεγκτή, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε όσα έχουν
εκτεθεί. Επίσης, υποχρέωση συµµόρφωσης έχει και το προσωπικό που υπηρετεί µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα προαναφερθέντα νοµικά πρόσωπα. Η µη τήρηση
51
52

άρθρο 230, Ν. 3852/2010
άρθρο 231, Ν. 3852/2010
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της υποχρέωσης συµµόρφωσης συνιστά παράβαση καθήκοντος, που ελέγχεται
πειθαρχικά από τις οικείες διατάξεις για τους αιρετούς και το προσωπικό των ∆ήµων
(δηλαδή, τα άρθρα 233-235 του Νόµου 3852/2010 για τους αιρετούς των δήµων. Για
το προσωπικό, όπως ισχύουν σήµερα, άρθρα 110-150 του Νόµου 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»). Για τα νοµικά
πρόσωπα, οι πειθαρχικής φύσεως προβλέψεις είναι ενσωµατωµένες στα οικεία
κείµενα.
2.2.10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ο Ελεγκτής συντάσσει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους έκθεση53 στην οποία
καταγράφεται το έργο της Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α της οποίας προΐσταται και συγκεκριµένα ο
αριθµός των πράξεων που ελέγχθηκαν και οι προσφυγές που εξετάσθηκαν. Τα
ζητήµατα που εν γένει απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τις εποπτείες που
διενεργήθηκαν (όπως για παράδειγµα καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία
για θέµατα νοµιµότητας).
Μπορούν να διατυπώνονται προτάσεις για νοµοθετικά θέµατα και µέτρα γενικής
φύσεως, που κρίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να είναι
αποτελεσµατικότερη η διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας.
Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσ.Α.Η.∆ και δι’ αυτού κοινοποιείται στην
Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής των Ελλήνων και στο Συνήγορο του
Πολίτη. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών όλων των Α.Υ.Ε-Ο.Τ.Α συζητούνται στο
Συµβούλιο των Ελεγκτών Νοµιµότητας, που µπορεί να συντάξει πορίσµατα σχετικά
µε τον έλεγχο νοµιµότητας και την κρατική εποπτεία εν γένει, επί των Ο.Τ.Α.
2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Στον προληπτικό έλεγχο54 υπάγονται οι δαπάνες των ∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆, των
κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και των
δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Νόµου 3463/2006, [δηµοτικές
ανώνυµες εταιρείες για την αξιοποίηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την
εκµετάλλευση κοινόχρηστων χώρων. (Σε κάθε έναν ∆ήµο µπορεί να ιδρυθεί µόνον

53
54

άρθρο 229, Ν. 3852/2010
άρθρο 275, Ν. 3852/2010
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µία τέτοια εταιρεία)] χωρίς το κριτήριο του πληθυσµού που τίθεται σ’ αυτό. Ο εν
λόγω έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιλαµβάνει την εξέταση55:


Του κατά πόσον µία πίστωση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του
∆ήµου.



Του κατά πόσον τηρήθηκε η προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία από λογιστικής
άποψης.



Της πληρότητας των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Τα αρµόδια όργανα για τον προληπτικό έλεγχο είναι οι Υπηρεσίες Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νοµών και ορίζονται µε
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο πλαίσιο του προληπτικού
ελέγχου είναι η παρακολούθηση της κανονικής είσπραξης των εσόδων από τους
Ο.Τ.Α και των νοµικών τους προσώπων και η άσκηση ελέγχου για την είσπραξη των
χρεών που νόµιµα έχουν βεβαιωθεί, των οφειλών και των προστίµων. Εάν
διαπιστωθεί αδράνεια για την είσπραξή τους από τα αρµόδια όργανα διοίκησης ή από
τις οικονοµικές υπηρεσίες, τότε ο Επίτροπος τους καλεί εγγράφως να φροντίσουν
εντός ευλόγου προθεσµίας για την είσπραξή τους. Το έγγραφο κοινοποιείται στον
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Αν η αδράνεια συνεχιστεί και οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια αυτών που
διοικούν το ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή αυτών που προΐστανται των
αρµοδίων για την είσπραξη υπηρεσιών, τότε:
1. Τα αιρετά πρόσωπα παραπέµπονται στην Επιτροπή του άρθρου 141 του Νόµου
3463/2006, δηλαδή στην Τριµελή Επιτροπή η οποία τους καταλογίζει πρόκληση
θετικής ζηµίας και αποτελείται από α) τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του
νοµού, ή τον αναπληρωτή του που ο ίδιος ορίζει, β) τον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και αν δεν υπάρχει, έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
γ) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Ένωση ∆ήµων και
Κοινοτήτων, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο. Στο εξής θα είναι ο Πρόεδρος της
Τοπικής Ένωσης ∆ήµων.
2. Οι υπάλληλοι των προσώπων που προκάλεσαν τη ζηµία, παραπέµπονται
πειθαρχικά και ποινικά.

55

άρθρο 169§1-3, Ν. 3463/2006
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Επίσης, προληπτικός έλεγχος διενεργείται επί συµβάσεων που συνάπτονται από τους
Ο.Τ.Α ή τα νοµικά τους πρόσωπα, για προµήθεια αγαθών, εκτέλεσης έργων και
παροχής υπηρεσιών, καθώς και για προγραµµατικές συµβάσεις υλοποίησης των
διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, από το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεωτικά διεξάγεται κατασταλτικός
έλεγχος, ο οποίος είναι ετήσιος, τακτικός και δειγµατοληπτικός επί των λογαριασµών
των ∆ήµων, των Ν.Π.∆.∆, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266
του Νόµου 3463/2006. Εάν κατά τη δειγµατοληψία προκύψουν στοιχεία που
επιβάλλουν να επεκταθεί ο κατασταλτικός έλεγχος, αυτό γίνεται µετά το τέλος της
οικονοµικής χρήσης και τότε µετατρέπεται σε έκτακτο γενικό ή ειδικό ή θεµατικό και
είναι έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας ως προς τη διαχείριση.56 Ο
κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία έχει αποσταλεί αντίγραφο του απολογισµού ή του ισολογισµού από
τον φορέα που υπόκειται σ’ αυτόν, συνοδευόµενα από:


Τις απαραίτητες κατά περίπτωση εκθέσεις και πράξεις των αρµοδίων οργάνων
του.



Την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών.



Κάθε σχετικό στοιχείο που καθορίζεται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και ανήκει στο επόµενο διαχειριστικό έτος αυτού που εξετάζει ο
έλεγχος.

Η έκθεση για τα αποτελέσµατα του κατασταλτικού ελέγχου διαβιβάζεται στον
Υπουργό Εσ.Α.Η.∆ και στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής των
Ελλήνων.

56

άρθρο 276§1, Ν. 3852/2010
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ &
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει επί συγκεκριµένων
οικονοµικών στοιχείων των ∆ήµων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, Προϋπολογισµός
και ∆άνεια) καθώς και τα νέα δεδοµένα στην λειτουργία της οικονοµικής διαχείρισης
από την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτη».
3.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (Κ.Α.Π.)
Οι ∆ήµοι χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, µέσω των λεγόµενων
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π). Οι πόροι αυτοί είναι µέρος των φορολογικών
εσόδων που εισπράττονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους και αποδίδονται
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καθιερώθηκαν µε το άρθρο 25 του νόµου 1828/198957.
Πλέον, οι Κ.Α.Π για τους ∆ήµους θα προέρχονται από τις εξής πηγές του Κρατικού
Προϋπολογισµού58:


Σε ποσοστό 20% επί των συνολικών εσόδων του φόρου εισοδήµατος φυσικών
και νοµικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π).



Σε ποσοστό 12% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α).



Σε ποσοστό 50% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου ακίνητης
περιουσίας (Φ.Α.Π).

Οι αρµοδιότητες που θα µεταφερθούν στους ∆ήµους θα κοστολογηθούν εκ των
προτέρων και η σχετική ενέργεια θα περιλαµβάνει59 τον προσδιορισµό του κόστους
λειτουργίας των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων, τις υποδοµές και κάθε εξοπλισµό
που χρησιµοποιείται κατά το χρόνο µεταφοράς καθώς και τον προσδιορισµό του
συνολικού απαιτούµενου κόστους της αρµοδιότητας, κατά την άσκησή της από τους
∆ήµους.
Εάν το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο κόστος είναι ανώτερο των εσόδων στο
πλαίσιο των Κ.Α.Π, θα καλύπτεται µε αύξηση των ποσοστών από τον Φ.Ε.Φ.Ν.Π και
τον Φ.Π.Α. Η αύξηση θα ορίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εκδίδεται από τον
Υπουργό Εσ.Α.Η.∆. Κατά τα λοιπά, τα έσοδα από τους Κ.Α.Π κατανέµονται ως
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εξής:60 Τα 2/3 των Φ.Ε.Φ.Ν.Π και το σύνολο του Φ.Α.Π. εγγράφονται στον Τακτικό
Προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σε ειδικό
λογαριασµό ως Κ.Α.Π για τις λειτουργικές και τις λοιπές γενικές δαπάνες, ενώ το 1/3
των Φ.Ε.Φ.Ν.Π εγγράφονται στον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
κατατίθενται όπως προηγούµενα ως Κ.Α.Π για κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Οι δύο
κατανοµές των Κ.Α.Π γίνονται µε Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσ.Α.Η.∆ και Οικονοµικών,
µε σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, µε βάση συνδυασµό
σταθµιζόµενων χαρακτηριστικών και καθορίζονται στην ίδια Κ.Υ.Α ο τρόπος και η
διαδικασία κατανοµής του συνόλου των κατά περίπτωση Κ.Α.Π. Η απόδοση των
εσόδων γίνεται µε ισόποσες µηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιµούµενων
εσόδων και η τελική εκκαθάριση γίνεται απολογιστικά (εποµένως, η τελευταία δόση
δεν θα είναι απαραίτητα ισόποση µε τις άλλες). Κάθε έκτακτη επιχορήγηση προς τους
∆ήµους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆, µετά από σύµφωνη γνώµη της
Κ.Ε.∆.Ε και δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης.
Οι προκαταβολές (προπληρωµές) στα πλαίσια των Κ.Α.Π καταβάλλονται στους
∆ήµους εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις61:
•

Ο ενδιαφερόµενος φορέας να έχει εξαντλήσει τα όρια των δυνατοτήτων του
και κυρίως τις δυνατότητες ως προς την είσπραξη εσόδων.



Η προπληρωµή να χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ανελαστικής δαπάνης.



Μέσα στο ηµερολογιακό έτος που καταβάλλεται η προπληρωµή να υπάρχει
δυνατότητα για οικονοµική αναπλήρωση.



Η προκαταβολή να µην υπερβαίνει το 150% της µηνιαίας επιχορήγησης που
τακτικά λαµβάνει από τους Κ.Α.Π ο φορέας.
3.2 ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Κατόπιν αιτήµατός τους, µε απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆ ∆ήµοι και δηµοτικές
ενότητες

εντάσσονται

σε

ειδικό

πρόγραµµα

εξυγίανσης.

Ειδικά

για

την

παρακολούθηση των προγραµµάτων προβλέπεται η σύσταση στο Υπ. Εσ.Α.Η.∆
Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από62: έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ως Πρόεδρο, το Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ.
Εσ.Α.Η.∆ και έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Ε. Η διαδικασία ένταξης µε αίτηση των
60
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φορέων έχει ως εξής: Με απόφαση που λαµβάνεται από πλειοψηφία των 3/5 του
συνόλου των µελών του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και κατόπιν εκτίµησης
ορκωτών ελεγκτών για την οικονοµική κατάσταση του υπό ένταξη φορέα, καθώς και
σύνταξης επιχειρησιακού προγράµµατος εξυγίανσης το οποίο περιλαµβάνει
συγκεκριµένα µέτρα, δράσεις και χρονοδιάγραµµα και έχει προηγουµένως εγκριθεί
από το δηµοτικό συµβούλιο. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν καταθέσει επιχειρησιακό
πρόγραµµα ή εάν αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, τότε
συντάσσεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Γίνεται αποδεκτή η αίτηση του φορέα υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι ετήσιες υποχρεώσεις του φορέα να υπερβαίνουν το 20% των τακτικών
εσόδων. Ειδικά για τις τοπικές και τις δηµοτικές κοινότητες ως βάση
υπολογισµού χρησιµοποιούνται τα οικονοµικά στοιχεία της 31-12-2010, για
τον αντίστοιχο προηγούµενο Ο.Τ.Α.
2. Οι συνολικές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (χρέος) να
υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό των συνολικών εσόδων. Για τις
δηµοτικές ενότητες ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται τα οικονοµικά
στοιχεία της 31-12-2010.
Η διαδικασία ένταξης χωρίς αίτηµα των φορέων έχει ως εξής63:
1. Από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Ο.Τ.Α του Υπ. Εσ.Α.Η.∆ παρέχονται
οικονοµικά στοιχεία που πιστοποιούν την ανάγκη αξιολόγησης του φορέα
(∆ήµος ή δηµοτική ενότητα) από ορκωτούς ελεγκτές.
2. Εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆.
3. Με την ανωτέρω απόφαση, απαγορεύονται: η σύναψη οποιουδήποτε δανείου,
η πρόσληψη προσωπικού (µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας).
4. Καθορίζονται στην απόφαση κατηγορίες συλλογικών και µονοµελών πράξεων
που θα πρέπει να αποστέλλονται υποχρεωτικά στον Ελεγκτή.
5. Καθορίζεται το χρονοδιάγραµµα για την παράδοση της έκθεσης αξιολόγησης,
η οποία θα υποβληθεί στην Ελεγκτική Επιτροπή και βάσει της έκθεσης
αποφασίζεται η υπαγωγή στο πρόγραµµα ή όχι.
6. Βάσει απόφασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού.
7. Σε περίπτωση υπαγωγής, ο φορέας, εντός δύο µηνών καταθέτει το πρόγραµµα
εξυγίανσής του.
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8. Η Ελεγκτική Επιτροπή το εγκρίνει ή το τροποποιεί ή το συντάσσει η ίδια (εάν
δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα).
9. Με απόφαση του Υπουργού τίθεται σε ισχύ το εγκριθέν πρόγραµµα.
Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των προγραµµάτων προβλέπεται η
σύσταση

του

Λογαριασµού

Εξυγίανσης

και

Αλληλεγγύης,

στο

Ταµείο

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το οποίο χρηµατοδοτείται από τους πόρους των
Κ.Α.Π. Το ακριβές ύψος της χρηµατοδότησης καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Εσ.Α.Η.∆ και Οικονοµικών, κατόπιν γνώµης της Κ.Ε.∆.Ε. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύσταση, τη λειτουργία και τη
διαχείριση του λογαριασµού.64
Η ένταξη ενός φορέα συµπεριλαµβάνει:65


Πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης.



Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη του επιχειρησιακού προγράµµατος
εξυγίανσης από την Ελεγκτική Επιτροπή.



Περιορισµό των προσλήψεων.



∆ιάθεση µέρους ή του συνόλου των εσόδων για έργα, δράσεις και υπηρεσίες
που

συµβάλλουν

στην

επίτευξη

των

στόχων

του

επιχειρησιακού

προγράµµατος.


Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που ποικίλει ανάλογα µε τη φύση του
προγράµµατος και δεν υπερβαίνει τη µία δηµοτική περίοδο.



Ετήσιες αναφορές προόδου του φορέα προς την Ελεγκτική Επιτροπή.

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης,
συντάσσει αναφορές προς το Υπ. Εσ.Α.Η.∆ και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µεριµνά
για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Τα θέµατα λειτουργίας και συγκρότησης της
Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και λεπτοµέρειες του προγράµµατος ρυθµίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆.
3.3 ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ
Αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων και για τη χρηµατοδότηση χρεών
τους, οι ∆ήµοι έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν δάνεια µε αναγνωρισµένα
πιστωτικά ιδρύµατα, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις66: ότι η ετήσια επιβάρυνση του
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δανεισµού (δηµόσια πίστη) είναι κατώτερη του 20% των ετήσιων εσόδων. Το
ποσοστό αυτό υπόκειται σε αναπροσαρµογή µόνον κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Εσ.Α.Η.∆ και µε σύµφωνη γνώµη της Κ.Ε.∆.Ε. Επιπλέον, το συνολικό χρέος (για το
συνολικό χρέος υπολογίζονται οι συνολικές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις) του ∆ήµου δεν υπερβαίνει ένα ποσοστό των συνολικών εσόδων του,
όπως αυτό καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆ και µε σύµφωνη γνώµη
της Κ.Ε.∆.Ε. Για τη διαδικασία συνοµολόγησης δανείων διατηρούνται σε ισχύ οι
παλαιές προβλέψεις, του άρθρου 176 του Νόµου 3463/2006. Ειδικότερα:


Λαµβάνεται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των µελών του, όπου καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι και η
τοκοχρεωλυτική δόση.



Απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για σκοπό άλλον από αυτόν που έχει
συναφθεί. Επιτρέπεται παρέκκλιση για εκτέλεση άλλου έργου, µόνον µετά
από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε απόφαση των 2/3
των µελών του.



Για δάνειο εκτέλεσης έργων ή προµηθειών απαιτείται προκαταρκτική τεχνική
µελέτη εγκεκριµένη από τα αρµόδια όργανα.



Για δάνειο ποσού άνω του 1.500.000 € από Ο.Τ.Α µε πληθυσµό έως 50.000
κατοίκους, άνω των 3.000.000 € µε πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων ή
άνω των 5.000.000 € για πληθυσµό άνω των 80.000 κατοίκων, η απόφαση του
Συµβουλίου λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών.



∆άνειο µε εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη επιτρέπεται εφ’ όσον
συνάπτεται µε την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας υπέρ της οποίας επιβάλλονται
τα ανταποδοτικά τέλη.



Για την υπογραφή της σύµβασης δανείου, εξαιρουµένων όσων συνάπτονται
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, απαιτείται πράξη των Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας.

Ως προς τις προϋποθέσεις και τους όρους σύναψης ενός δανείου από ∆ήµο, ισχύουν
τα ακόλουθα67: Εάν πρόκειται για δανεισµό µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή
προµηθειών, απαιτείται προµελέτη ή µελέτη ή οριστική µελέτη (το άρθρο 176§2 του
Νόµου 3463/2006 έκανε λόγο για «τεχνική» µελέτη έργων ή προµηθειών) γι’ αυτά
που θα συναφθεί το δάνειο. Αυτή πρέπει να είναι συνταγµένη και υπογεγραµµένη
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από τα αρµόδια όργανα. Το δάνειο απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για αλλότριο
σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει συναφθεί. Οι συµβάσεις για τα δάνεια δεν
επιβαρύνονται

µε

τέλη

και

δικαιώµατα

υπέρ

τρίτων.

Μειώνονται

τα

συµβολαιογραφικά δικαιώµατα για δάνεια κατά ½, καθώς και άλλα δικαιώµατα
(όπως αυτά των αµίσθων υποθηκοφυλάκων ή εγγραφών προσηµειώσεων). Οι
εγγυήσεις του ∆ηµοσίου για τη σύναψη των δανείων παρέχονται µετά από Κ.Υ.Α των
Υπουργών Εσ.Α.Η.∆ και Οικονοµικών. Όσα αναφέρθηκαν έχουν ισχύ επίσης για τα
ιδρύµατα και τα λοιπά Ν.Π.∆.∆ των ∆ήµων.
3.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι ∆ήµοι που συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο καταρτίζουν τον προϋπολογισµό
τους εντός του πρώτου τριµήνου του 2011. Στον προϋπολογισµό του νέου ∆ήµου,
εγγράφονται

υποχρεωτικά

όλες

οι

υποχρεώσεις

και

οι

απαιτήσεις

των

συνεννοούµενων ∆ήµων ή Κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του
προϋπολογισµού του νέου ∆ήµου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω
προθεσµία, οι προϋπολογισµοί των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συνενώνονται,
εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010. Μετά την πάροδο της
προθεσµίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον
προϋπολογισµό των συνεννοούµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων, πλην αυτών που
αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και στην καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών.68
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σαφώς δεν θα γίνουν προϋπολογισµοί από τους
«Καποδιστριακούς» ∆ήµους, αλλά θα συνταχθεί ενιαίος προϋπολογισµός που θα
αφορά το νέο ∆ήµο, έως την 31η

Μαρτίου 2011. Έως τότε θα εκτελούνται οι

προϋπολογισµοί του έτους 2010 (προφανώς σωρευτικά όλων των ∆ήµων που
συνενώνονται και αναλογικά για τους τρεις πρώτους µήνες).
Αυτονόητο είναι ότι οι Ο.Τ.Α που µένουν ως έχει θα κάνουν τον προϋπολογισµό του
2011 κανονικά όπως κάθε έτος. Στο σηµείο αυτό αναφερόµαστε στις οικονοµικές
υπηρεσίες και στο γεγονός της προετοιµασίας του προϋπολογισµού, διότι δεν θα
επέλθει

ουσιαστική

µεταβολή

σε

αυτούς

τους

∆ήµους.

Σχετικά µε το χρόνο ψήφισης του προϋπολογισµού των ∆ήµων στους οποίους δεν
επέρχονται αλλαγές µε τον Καλλικράτη σηµειώνουµε τα εξής:

68

άρθρο 267§1-2, Ν.3852/2010

49

Η προθεσµία ψήφισης69 του προϋπολογισµού του έτους που ακολουθεί αυτό της
διενέργειας δηµοτικών και κοινοτικών εκλογών µπορεί να παρεκταθεί µέχρι την 28η
Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορά ο προϋπολογισµός. Όµως ορίζεται
περιορισµός70 όσον αφορά τις αποφάσεις που µπορεί να λαµβάνει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ο οποίος καταλαµβάνει προφανώς και τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Συνεπώς, οι υπηρεσίες των ∆ήµων στους οποίους δεν επέρχονται µεταβολές µε τον
«Καλλικράτη», µπορούσαν να προετοιµαστούν έγκαιρα για τον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, τον οποίο είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν µέχρι την 28η
Φεβρουαρίου 2011.
Στην εγκύκλιο του Υπ. Εσ.Α.Η.∆ 45/201071 αναφέρονται τα εξής: «Οι δήµοι,
καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους εντός του πρώτου τριµήνου του 2011 (άρθρο
267§1 του Νόµου 3852/2010). Το τεχνικό πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το ετήσιο
πρόγραµµα δράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται σε αυτό ως
παράρτηµα (άρθρο 266§1 του Νόµου 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 18§10 του Νόµου 3870/2010)».
Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισµένος και σε αυτόν
εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του ∆ήµου. Η υπερεκτίµηση των εσόδων
ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην
κατάρτιση ελλειµµατικού προϋπολογισµού, γεγονός που απαγορεύεται από το νόµο.
Η τήρηση της αρχής αυτής, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας κατά τις
διατάξεις του άρθρου 266§7 Νόµου 3852/2010 και η παραβίαση της µπορεί να
οδηγήσει στην αναποµπή του προϋπολογισµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, στην ακύρωση της σχετικής απόφασης.
Με βάση το άρθρο 2§4 του Νόµου 3861/2010 Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» η απόφαση
πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, διαφορετικά δεν εκτελείται.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσ.Α.Η.∆, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις
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δηµοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο
πρόγραµµα εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό.72
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74458/2010
απόφαση του Υπ. Εσ.Α.Η.∆73 στην οποία ορίζονται τα εξής:
Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, λαµβάνονται υπόψη τα
κατωτέρω ποσοστά επί των πόρων που αφορούν στις επιµέρους δηµοτικές ενότητες
έκαστου εξ αυτών, ως εξής:
α) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που
περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα διατίθεται σε κάθε δηµοτική
ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον 80% των
πιστώσεων εκείνων που θα της διατίθεντο, αν η κατανοµή στις δηµοτικές ενότητες
γινόταν µε βάση τη Σ.Α.Τ.Α που αποδόθηκε και αντιστοιχούσε σε αυτές κατά το έτος
2010. Η βάση υπολογισµού ισχύει για την πρώτη διετία. Το υπόλοιπο 20% διατίθεται
για έργα που αφορούν στο σύνολο του ∆ήµου ή δηµοτικές και τοπικές κοινότητές
του.
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους, που λαµβάνεται µε την
πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων µελών να αποφασίζουν την αύξηση του ποσοστού
από 20% έως 35% και αντίστοιχα να αποφασίζουν τη µείωση του ποσοστού 80% έως
65%.
β) Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών - που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης, ποσοστό τουλάχιστον 50% αυτών επιµερίζεται ανά δηµοτική ενότητα για
δράσεις, βάσει πληθυσµιακών κριτηρίων. Το υπόλοιπο 50% διατίθεται για το σύνολο
του ∆ήµου ή τις δηµοτικές και τοπικές κοινότητές του.
Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια δύνανται µε απόφασή τους να µεταθέτουν την εφαρµογή
των προαναφερόµενων ελάχιστων ορίων πιστώσεων για το Ετήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης ή το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα του επόµενου έτους. Στην περίπτωση αυτή
η απαίτηση των ελάχιστων, ως άνω, ποσοστών, θα καλύπτεται στη βάση της διετίας.
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 267 του Νόµου 3852/2010, οι
προϋπολογισµοί των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως
δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010 το πολύ για ένα τρίµηνο.
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Αυτό πρακτικά για ένα νέο ∆ήµο στον οποίο συνενώνονται για παράδειγµα τρεις
∆ήµοι (οι Α, Β και Γ) σηµαίνει το εξής: Έστω στο ∆ήµο Α ο προϋπολογισµός του
έτους 2010 έχει πρόβλεψη στον Κ.Α Χ ποσό 6.000€, στον ίδιο Κ.Α Χ ο ∆ήµος Β έχει
πρόβλεψη 4.000€ και ο ∆ήµος Γ στο ίδιο Κ.Α Χ έχει πρόβλεψη 2.000€. Συνεπώς, το
σύνολο των τριών ίδιων Κ.Α Χ των ∆ήµων που συνενώνονται είναι 12.000€ για το
έτος 2010 και άρα το κάθε δωδεκατηµόριο ανέρχεται σε 1000€. Εάν ο νέος ∆ήµος
εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίµηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει
προϋπολογισµό (που είναι και το ανώτατο όριο) θα µπορεί να διαθέσει συνολικά
πιστώσεις ύψους 3.000€ (1.000€ το κάθε δωδεκατηµόριο Χ 3 µήνες= 3.000€) από τον
Κ.Α Χ. Το ίδιο ισχύει για όλους τους κωδικούς.
Επίσης, ορίζεται74 ότι µε απόφαση των Υπουργών Εσ.Α.Η.∆ και Οικονοµικών
καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Ο.Τ.Α µπορούν να προβαίνουν
σε δανειακές συµβάσεις για τη χρηµατοδότηση χρεών στις περιπτώσεις που
καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της υποχρέωσής τους περί κατάρτισης
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού, λαµβανοµένων υπόψη και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4§5 του Π.∆ 113/2010
(Φ.Ε.Κ 94 Α’)75.
Σύµφωνα µε το έγγραφο του Υπ. Εσ.Α.Η.∆76 ήδη έχει δροµολογηθεί η κατ’
εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων έκδοση της Κ.Υ.Α, το περιεχόµενο της
οποίας περιλαµβάνει τα εξής σηµεία:
α)τη διαδικασία της νόµιµης εγγραφής ποσού από δάνειο στο σκέλος των εσόδων και
σε συγκεκριµένο Κ.Α αυτού, προς ισοσκέλιση του προϋπολογισµού,
β)τον

τρόπο

εξασφάλισης

αντίστοιχου

ποσού,

καθώς

και

γ)τον έλεγχο από την αρµόδια αρχή τήρησης των ειδικών προϋποθέσεων που
προβλέπονται

από

την

Κ.Υ.Α

τόσο

κατά

τον

έλεγχο

νοµιµότητας

του

προϋπολογισµού όσο και µετά από αυτόν.
Επιπλέον, από 1η Ιανουαρίου 2011 ισχύουν τα εξής77:
Για το

µεσοπρόθεσµο

προγραµµατισµό

των

∆ήµων εκπονείται

πενταετές

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Eτήσιο Πρόγραµµα
∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται µαζί µε το
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Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό,
ως παράρτηµα.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των
υπηρεσιών τους.
Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των ∆ήµων και των Κοινοτήτων αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους78.
Τα έσοδα79 είναι τακτικά και έκτακτα.
Τακτικά έσοδα είναι αυτά που προέρχονται:
α) Από θεσµοθετηµένους υπέρ αυτών πόρους.
β) Από τα εισοδήµατα της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
γ) Από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα.
δ) Από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές και
ε) από τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώµατα και εισφορές.
Έκτακτα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται:
α) Από δάνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα και κληρονοµιές.
β) Από διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.
γ) Από συµµετοχή σε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
δ) Από τα κάθε είδους πρόστιµα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις και
ε) Από κάθε άλλη πηγή.
Οι δαπάνες80 είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές.
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι
α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των Προέδρων των τοπικών συµβουλίων.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ'
αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, τα τέλη ταχυδροµικών και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό.
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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 ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των
προγραµµατικών συµβάσεων.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος
ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την
εξόφληση των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών.
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους.
Επίσης, από 1η Ιανουαρίου 2011 ισχύουν τα εξής81:
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών
του ∆ήµου για το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆) και τον προϋπολογισµό και
εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.∆ και του προϋπολογισµού στην Οικονοµική
Επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την
υποβολή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη
προσχεδίου του Ε.Π.∆ και του προϋπολογισµού, καθώς και οι διαδικασίες
διαβούλευσης.
Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου
∆ήµου και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού
που εδρεύει ο οικείος ∆ήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει
το κύρος της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισµός. Επιπλέον82, ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η
εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής και οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορούν στην επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και
εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά
81
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τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή
τα έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα
οποία δεν προβλέπονται από το νόµο ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει
αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον
προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών.
3.4.1 ΕΝΑΡΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ένα πρακτικό ζήτηµα που τίθεται είναι: Αν δεν υπάρχει σχετική πίστωση ίσης
τουλάχιστον αξίας µε το τµήµα του έργου, της παροχής της υπηρεσίας ή της
προµήθειας που βάσει της µελέτης πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του έτους,
(καθώς δεν υφίσταται προϋπολογισµός) επιτρέπεται η έναρξη της νόµιµης
διαδικασίας για την ανάθεση αυτής στο σύνολο της, όπου το αρµόδιο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο θα βεβαιώνει ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του έτους 2011 θα
προβλεφθεί η απαιτούµενη πίστωση στον σχετικό Κ.Α.Ε; Εάν υπάρξει περίπτωση
πληρωµής πριν την κατάρτιση και τον κατά νόµο έλεγχο του προϋπολογισµού, αυτή
δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τα ως καθορισµένα δωδεκατηµόρια;
Σύµφωνα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο,83 η πληρωµή της συγκεκριµένης δαπάνης πρέπει
να γίνεται σε βάρος ειδικά προβλεφθείσας πίστωσης και εποµένως πριν την έναρξη
οποιασδήποτε διαδικασίας για την ανάθεση δηµοτικού έργου πρέπει να έχει
εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του
αναθέτοντος ∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί
µέχρι το τέλος του έτους, η έλλειψη δε της πίστωσης ελέγχεται σε κάθε περίπτωση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 17§1 περιπτ. β του Π.∆ 774/1980). Εξάλλου και
στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα έργα που θα
εκτελεστούν και η δαπάνη τους θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε τα κάθε είδους έσοδα
του προϋπολογισµού και ναι µεν η δαπάνη του έργου υπολογίζεται κατά προσέγγιση,
ωστόσο, η οποιαδήποτε πρόβλεψη πίστωσης µέσα στα όρια της οποίας θα κινηθεί ο
διατάκτης θα πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγµή τη δέσµευση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου και τη δυνατότητα εκταµίευσης του εν λόγω ποσού.
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Συνεπώς, ενόψει των διατάξεων αυτών, που εξακολουθούν να ισχύουν και να έχουν
εφαρµογή και µετά την ψήφιση του Nόµου 3852/2010, δεν είναι επιτρεπτή η έναρξη
νέων διαδικασιών για την ανάθεση µελετών και συναφών υπηρεσιών για την
εκτέλεση έργων εφόσον δεν έχει ψηφιστεί προϋπολογισµός και δεν έχει καταρτιστεί
ακόµη το τεχνικό πρόγραµµα των ∆ήµων για το έτος 2011. Άλλωστε µε την έναρξη
του οικονοµικού έτους και πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης ο
διατάκτης δεσµεύεται καταρχήν σε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα
αφορά στο ανεξόφλητο µέρος των αναλήψεων του προηγούµενου έτους, ενώ νέες
υποχρεώσεις µπορεί να αναληφθούν µόνο σε βάρος του εναποµείναντος υπολοίπου
(άρθρο 4§5 του Π.∆ 113/2010).
3.4.2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Από την 1η Ιανουαρίου 201184 η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του
υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, υποβάλλει στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνει η έκθεση καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2
του άρθρου 175 του Κ.∆.Κ.
Επιπλέον,85 η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Στο παράρτηµα 3, της παρούσας εργασίας
παρουσιάζονται τα βήµατα και οι ενέργειες που ακολουθούνται για την κατάρτιση
και εκτέλεση του προϋπολογισµού.

84
85

άρθρο 266§9, Ν. 3852/2010
άρθρο 72§1 περιπτ. β, Ν. 3852/2010
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3.5 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ &
ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Με την ψήφιση του Νόµου 3845/06-05-201086 η χώρα µας ανέλαβε την υποχρέωση
συγκέντρωσης και δηµοσίευσης στοιχείων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών87 δίνονται οδηγίες για τη συµπλήρωση και
αποστολή µηνιαίων δελτίων µε σκοπό τη συγκέντρωση αξιόπιστων µηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταµειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες, τη
χρηµατοδότηση, τις εκκρεµείς υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές όλων των
νοµικών προσώπων που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση. Επισηµαίνεται ότι
υποχρέωση να υποβάλουν το µηνιαίο δελτίο έχουν µόνο οι φορείς που
περιλαµβάνονται στο επίσηµο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Τα συµπληρωµένα µηνιαία δελτία θα αποστέλλονται από τους
υπεύθυνους υπαλλήλους των φορέων στους υπευθύνους υπαλλήλους του κάθε
εποπτεύοντος Υπουργείου αποκλειστικά εντός δώδεκα ηµερών από τη λήξη του µήνα
αναφοράς για τον οποίο παρέχονται τα στοιχεία. Τα µηνιαία δελτία θα φέρουν
υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή i) του υπευθύνου για την
συµπλήρωση υπαλλήλου, ii) του Προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του
φορέα και iii) του ∆ιοικητού ή Προέδρου ή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του φορέα. Τα
στοιχεία των υποβαλλόµενων µηνιαίων δελτίων θα ελέγχονται για την πληρότητα και
την ορθότητά τους από τους υπευθύνους υπαλλήλους των Υπουργείων. Οποιαδήποτε
έλλειψη ή παράλειψη σχετικά µε την αποστολή ή συµπλήρωση των µηνιαίων δελτίων
από τα νοµικά πρόσωπα θα διευθετείται µε άµεση επαφή νοµικού προσώπου Υπουργείου, µε ευθύνη του τελευταίου. Στην περίπτωση των ∆ήµων από το Υπ.
Εσ.Α.Η.∆. Για την απλούστευση των διαδικασιών το Υπουργείο, σε συνεργασία µε
την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε δηµιούργησε Πληροφοριακό Σύστηµα µε τη χρήση διαδικτυακής
εφαρµογής.
Η πρόσβαση στην εφαρµογή είναι δυνατή από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.eetaa.gr/modota., στην οποία υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για
την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστηµα και την χρήση της διαδικτυακής
86

Νόµος 3845/06-05-2010 (Φ.Ε.Κ 65Α') «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.»
87
Εγκύκλιος 2/61968/0094/17-09-2010 του Υπ. Οικ. «Παροχή µηνιαίων οικονοµικών στοιχείων των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Μηχανισµού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ∆.Ν.Τ.»
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εφαρµογής.
Για τη χρήση αλλά και την εισαγωγή των στοιχείων στη διαδικτυακή εφαρµογή, οι
∆ήµοι θα πρέπει να ορίσουν τον προϊστάµενο της οικονοµικής υπηρεσίας και τον
υπεύθυνο υπάλληλο, ως στελέχη τα οποία θα έχουν το ρόλο του στατιστικού
ανταποκριτή

για

τα

οικονοµικά

στοιχεία

του

φορέα

τους.
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ΜΕΡΟΣ ∆’: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ
Μια σηµαντική καινοτοµία του νέου νόµου για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι ο
πολίτης µπορεί πλέον να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τα δρώµενα του ∆ήµου του,
συµµετέχοντας ενεργά, ασκώντας έλεγχο και εποπτεία επί όλων των θεµάτων, µέσω
δυο νέων θεσµών του «Καλλικράτη», της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και
του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της Επιχείρησης. Προς την ίδια κατεύθυνση
κινείται και το Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» που εφαρµόζεται παράλληλα και σε συνάφεια
µε τον «Καλλικράτη».
4. 1 Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Στους ∆ήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους συγκροτείται η
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης88, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του και εκδίδεται εντός δύο
µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ως όργανο µε συµβουλευτικές
αρµοδιότητες. Η θητεία της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα
δυόµιση έτη. Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε
µικρότερους ∆ήµους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας.
Ο συνολικός αριθµός των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από 25 έως 50 µέλη. Σε
ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών - εκπροσώπων φορέων ορίζονται
µετά από κλήρωση, επιπλέον µέλη, δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους. Στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης προεδρεύει ο ∆ήµαρχος ή ο
Αντιδήµαρχος που ορίζει ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και
εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών
κοµµάτων,

καθώς

και

οι

επικεφαλής

των

δηµοτικών

παρατάξεων

που

εκπροσωπούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, µεταξύ άλλων89:
α) Γνωµοδοτεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα,
τα προγράµµατα δράσης και το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου.
88
89

άρθρο 76§1, Ν.3852/2010
άρθρο 76§2, Ν.3852/2010
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β) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ∆ήµου και
διατυπώνει γνώµη τόσο για την επίλυση των προβληµάτων όσο και για την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Η διατύπωση γνώµης από τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης δεν αποκλείει την
παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι
προτάσεις

της

ηλεκτρονικής

διαβούλευσης

συγκεντρώνονται

και

συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και παρουσιάζονται από
τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
Επιπλέον, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη
των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και
τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς
συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο, επτά
εργάσιµες ηµέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον
τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση
επί των υπό συζήτηση θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση
επαναλαµβάνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε
περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής
γίνεται από τις υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή
της αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται.
4.2 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στους ∆ήµους άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως Συµπαραστάτης του
∆ηµότη και της Επιχείρησης90. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που
κατατίθεται στο προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της
διαδικασίας επιλογής. Ως Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης δεν
µπορεί να επιλεγεί αιρετός ∆ήµου, Περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του
Συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών.

90

άρθρο 77, Ν.3852/2010
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Η διαδικασία για την επιλογή του Συµπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο
Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση η οποία
λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του
Συµπαραστάτη για

πληµµελή εκτέλεση

των

καθηκόντων

του,

µε ειδικά

αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο Συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, δέχεται
καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του ∆ήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και
διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι
υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ηµερών στους
ενδιαφερόµενους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως
ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών,
όπως του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η
ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον απολογισµό της δηµοτικής αρχής
κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.∆.Κ, εντός τριάντα ηµερών από την
υποβολή της. Ο Συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση
προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό,
τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών
προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
οι ειδικές προτάσεις του Συµπαραστάτη υποβάλλονται στον ∆ήµαρχο και
κοινοποιούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συµπαραστάτη αναρτώνται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µε φροντίδα των δηµοτικών υπηρεσιών.
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4.3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
Το Πρόγραµµα «∆ιαύγεια»91 εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση
ανάρτησης νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο. Είναι ένα πρόγραµµα αρκετά προωθηµένο και καινοτόµο, ακόµα και για
τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, µε κύριο στόχο να αποφέρει τη µέγιστη δηµοσιότητα της
κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Η χρήση των νέων µέσων
διαδικτυακής επικοινωνίας εξασφαλίζει ευρεία δηµοσιότητα και πρόσβαση στη
πληροφορία που προοδευτικά θα συντελέσει σε αλλαγή κουλτούρας σε όλη τη
δηµόσια διοίκηση. Η εφαρµογή του προγράµµατος «∆ιαύγεια» θα συµβάλει
καθοριστικά στη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου στη σχέση του πολίτη µε το κράτος.
Ο πολίτης πλέον έχει ενισχυµένες δυνατότητες να απολαύσει συνταγµατικά του
δικαιώµατα, όπως είναι η πληροφόρηση και η συµµετοχή στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Παράλληλα, µε την υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων στο
διαδίκτυο, εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα και η λογοδοσία από την πλευρά των
φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. Υποχρεώνονται να αναρτούν τις αποφάσεις
τους στο διαδίκτυο, µεταξύ άλλων, οι Ο.Τ.Α α’ βαθµού, καθώς και τα όργανα των
φορέων αυτών. Στο άρθρο 2§4 του Νόµου 3861/2010 προβλέπεται ένα ευρύτατο
πεδίο εφαρµογής που απαριθµεί 22 κατηγορίες πράξεων, οι οποίες αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Σε σχέση µε τους ∆ήµους αναρτώνται οι παρακάτω
κατηγορίες πράξεων:


οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επί µέρους δαπάνες,



πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών
οργάνων διοίκησης, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,



πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης µελών
συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων,



πράξεις συγκρότησης αµειβοµένων ή µη επιτροπών, οµάδων εργασίας,
οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,
ανεξαρτήτως αν τα µέλη τους αµείβονται ή όχι,



πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών µονοµελών
και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας,
οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,

91

Νόµος 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
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προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή µε επιλογή, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων
διευθυντικών στελεχών,



πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής
προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δηµοσίευση τους
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,



περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής
παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων,
µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών, καθώς και αντιστοίχων
πράξεων που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η δηµοσίευση
απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία και περιλήψεις πράξεων διορισµού
και συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου,



το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε
αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής
επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,



περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών,



πράξεις αποδοχής δωρεών καθώς και συµβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του
Νόµου 3525/200792,



πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών
στοιχείων από τους φορείς των Ο.Τ.Α σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,



οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού
χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης
κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών και δασικών
εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως αναδασωτέων, δ) καθορισµού
αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε)
καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, στ) καθορισµού λατοµικών ζωνών, ζ)
σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού
σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων,
προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς
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αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, θ) καθορισµού
και τροποποίησης όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης,
τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ) καθορισµού
αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισµού κτιρίων ως διατηρητέων και
αποχαρακτηρισµού αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και
ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,


οι γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους,



οι πράξεις και γνωµοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών διοικητικών
αρχών, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία
και



ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από
ειδική διάταξη νόµου.

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη αφενός το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου οι ρυθµίσεις για την προστασία
απορρήτων. ∆εν δηµοσιεύονται οι πράξεις που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για περιορισµούς στην ανάρτηση πράξεων, η
εφαρµογή τους πρέπει να γίνεται µε συνέπεια και αιτιολόγηση. Η επίκληση των
προσωπικών δεδοµένων και του απορρήτου δεν πρέπει να είναι υπερβολική,
προσχηµατική ή καταχρηστική έτσι ώστε να µην περιορίζεται η ευρεία δηµοσιότητα.
Τα πρόσωπα και τα όργανα των φορέων είναι υποχρεωµένα να αναρτούν τις
αποφάσεις και πράξεις τους αµελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση. Μέσω της εφαρµογής καταχώρησης οι αποφάσεις αναρτώνται σε
ειδικό διαδικτυακό τόπο για κάθε φορέα που συµµετέχει στη «∆ιαύγεια».
Παράλληλα, µέσω της ίδιας εφαρµογής καταχώρησης, οι πράξεις κάθε φορέα
αναρτώνται αυτόµατα στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου
et.diavgeia.gov.gr. Οι πράξεις αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού που
έχει δηµιουργηθεί για να πληρούνται µε ενιαίο τρόπο και για όλους όσα
προβλέπονται από τον νόµο. Τόσο η εφαρµογή καταχώρησης των πράξεων, όσο και
οι ειδικοί διαδικτυακοί τόποι των φορέων παρέχονται κεντρικά στους φορείς, γι' αυτό
οι φορείς δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καµία ενέργεια για τη δηµιουργία και τη
συντήρησή τους. Αν το κείµενο της κατά νόµο δηµοσιευµένης πράξης δεν ταυτίζεται
µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο ισχύ το κείµενο που
έχει κατά νόµο δηµοσιευτεί.. Σε κάθε περίπτωση µε ευθύνη του οργάνου που έχει
64

εκδώσει την πράξη γίνονται οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει αναρτηθεί
στο διαδίκτυο. Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του προγράµµατος «∆ιαύγεια» σε ό,τι
αφορά αποφάσεις και πράξεις των ∆ήµων ξεκίνησε την 15η Μαρτίου 2011.
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ΜΕΡΟΣ Ε’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο τελευταίο µέρος της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης και
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα αναφερθέντα, επιχειρείται ο εντοπισµός των
σηµαντικότερων λόγων που κατέστησαν αναγκαία την εφαρµογή ενός νέου
ελεγκτικού και εποπτικού συστήµατος. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για την
καλύτερη εφαρµογή του νέου ελεγκτικού συστήµατος, που έχει τεθεί ήδη σε
λειτουργία, προτείνεται, δηλαδή, η υιοθέτηση κάποιων παράλληλων ενεργειών, ώστε
το σύστηµα εποπτείας και ελέγχου να είναι αποτελεσµατικό και αποδοτικό, προς
όφελος τελικά των δηµοτών.
5.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ & ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ
Κεντρική προγραµµατική δέσµευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ και θεµέλιο της λαϊκής
ετυµηγορίας των Βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 ήταν η ανάληψη
ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για ένα κράτος που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει
τον πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Ένα κράτος που
θεµελιώνεται στην αξιοκρατία και την απόλυτη διαφάνεια. Ένα κράτος που ανακτά
την εµπιστοσύνη των πολιτών και πείθει ότι µπορεί να διαχειριστεί έντιµα και
αποτελεσµατικά τα χρήµατα του ελληνικού λαού καθώς και να διευκολύνει την
παραγωγή και τη δίκαιη διανοµή του πλούτου. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά
εντάσσεται και η αναµόρφωση του ελεγκτικού συστήµατος των πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α.
Ακόµα, η γενικότερη οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα το
τελευταίο διάστηµα συνέτεινε στην εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτη» και
της εφαρµογής νέου ελεγκτικού µηχανισµού. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής της Ελλάδας και η συµφωνία στην οποία
προχώρησε η χώρα µας µε το ∆.Ν.Τ, συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο κι
αν Κυβέρνηση και υποψήφιοι αιρετοί των Αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης
Νοεµβρίου 2010 αρνούνταν τη σύνδεση του σχεδίου «Καλλικράτης» µε το λεγόµενο
Μνηµόνιο που υπέγραψε η χώρα µας, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική.
Παρατηρώντας προσεχτικά το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής της Ελλάδας,
θα διαπιστώσει κανείς ότι ένας από τους βραχυπρόθεσµους στόχους είναι93 «η
93

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών & Νοµισµατικών Υποθέσεων (2010), «Το Πρόγραµµα Οικονοµικής
Προσαρµογής της Ελλάδας», Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2010, σελ. 12
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αποκατάσταση

της

εµπιστοσύνης

και

η

διατήρηση

της

δηµοσιονοµικής

σταθερότητας. Χρειάζεται επειγόντως δηµοσιονοµική εξυγίανση που θα βελτιώσει τη
διατηρησιµότητα.

Η εξυγίανση πρέπει να βασίζεται σε µέτρα που επιφέρουν

εξοικονόµηση δαπανών του δηµόσιου τοµέα και βελτιώνουν την ικανότητα της
κυβέρνησης για συγκέντρωση εσόδων. Το πρόγραµµα πρέπει επίσης να εξετάσει
συνοδευτικές διαρθρωτικές πολιτικές, όπως µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης
και µέτρα για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.» Ειδικά η
τελευταία πρόταση αποδεικνύει, αν όχι την άµεση, τουλάχιστον την έµµεση σχέση
του Μνηµονίου και της ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης που συντελέστηκε.
Επίσης, κατέστη σαφές ότι το σύστηµα εποπτείας επί των ∆ήµων από τις
Περιφέρειες, όπως ήταν ενταγµένο σ’ αυτές, δεν ήταν ικανό να ανταποκριθεί στον
ρόλο που προδιέγραφε το ίδιο το Σύνταγµα για την κρατική εποπτεία και τον έλεγχο
νοµιµότητας. Πράγµατι, οι υπηρεσίες της κρατικής Περιφέρειας που είχαν
επιφορτισθεί µε τα σχετικά καθήκοντα ήταν υποστελεχωµένες, καθώς δεν διέθεταν το
απαιτούµενο, ειδικευµένο προσωπικό, ενώ συχνά ήταν τα παράπονα περί
κοµµατικοποίησης και µεροληψίας του µηχανισµού εποπτείας, αφού ο έλεγχος
νοµιµότητας υπόκειντο στον έλεγχο του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο
οποίος ήταν µετακλητός διορισµένος από την εκάστοτε κυβέρνηση, µε ότι τούτο
συνεπάγετο. Χαρακτηριστικές ήταν και οι διαπιστώσεις ειδικών εκθέσεων του
Συνηγόρου του Πολίτη περί «ατροφίας» των θεσµών εποπτείας, καθώς και οι
διαπιστώσεις διαφόρων ελεγκτικών θεσµών ως προς τα ελλείµµατα νοµιµότητας και
τα φαινόµενα κακοδιοίκησης στους ∆ήµους94. Χαρακτηριστική επίσης είναι η
τελευταία έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

95

(πριν την εφαρµογή του

«Καλλικράτη») όπου αναφέρει ότι η διαδικασία ελέγχου της νοµιµότητας των
πράξεων των ∆ήµων και των Κοινοτήτων συχνά εµφανίζει παθογένειες που πλήττουν
την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των πράξεων της διοίκησης. Ως µονάδα
αποκεντρωµένης διοίκησης, η Περιφέρεια οφείλει να συµβάλει αποτελεσµατικά στη
διασφάλιση της νοµιµότητας και της διαφάνειας των διοικητικών αποφάσεων. Η
κακοδιοίκηση που συχνά χαρακτηρίζει τη δράση των Ο.Τ.Α οφείλεται, σε σηµαντικό
βαθµό, στην απροθυµία ή την αδυναµία της Περιφέρειας να ασκήσει την απαραίτητη
94

Εκτελεστική Επιτροπή Ο.Κ.Ε (2010), «Γνώµη της Ο.Κ.Ε για την Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», Αθήνα: Ο.Κ.Ε, 25-052010, σελ. 8-10
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Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2009 (2010), «Σχέσεις κράτους-πολίτη», Αθήνα: Συνήγορος
του Πολίτη, Μάρτιος 2010, σελ. 92-94
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εποπτεία. Ο ΣτΠ έχει κατ’ επανάληψη διαπιστώσει ότι δεν ασκείται ικανοποιητικά ή
δεν ασκείται καν η νόµιµη εποπτεία επί των πράξεων των Ο.Τ.Α α΄ βαθµού.
Συνολική θεώρηση του ζητήµατος έχει περιληφθεί σε προγενέστερη ετήσια έκθεση
της Αρχής (Ετήσια έκθεση 2004). Ωστόσο, παρά τις προτάσεις που ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει διατυπώσει προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερος ο έλεγχος επί
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α, εξακολουθεί να µη διασφαλίζεται επαρκώς η νοµιµότητα
των ενεργειών τους.
Από την εξέταση των σχετικών υποθέσεων που τέθηκαν υπόψη στο ΣτΠ,
διαπιστώθηκαν ποικίλες εκφάνσεις ελλειµµατικής εποπτείας επί των πράξεων των
∆ήµων και των Κοινοτήτων. Η αδυναµία της Περιφέρειας να ενεργήσει µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες οφείλεται στις ιδιαίτερα βραχείες προθεσµίες οι οποίες
προβλέπονται στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, καθώς και στην έλλειψη
εξειδικευµένων στελεχών. Παρά τις προτάσεις του ΣτΠ να επιµηκυνθούν, οι εν λόγω
προθεσµίες

συντµήθηκαν

σε

σχέση

µε

το

προηγούµενο

καθεστώς.

Η

αναποτελεσµατικότητα του ελέγχου των πράξεων των Ο.Τ.Α από την Περιφέρεια
διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η τελευταία συχνά αδυνατεί να τους επιβάλει τις
αποφάσεις της. Η αποχή από την επιβολή κυρώσεων, στην περίπτωση µη
συµµόρφωσης των Ο.Τ.Α µε τις αποφάσεις της Περιφέρειας, υπονοµεύει την
αξιοπιστία του ελέγχου νοµιµότητας και καθιστά ουσιαστικά ανέλεγκτη τη δράση
τους. Ο ΣτΠ διαπίστωσε περιπτώσεις στις οποίες πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α συνεχίζουν να
εκτελούν αποφάσεις τους, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτές έχουν ακυρωθεί
από την Περιφέρεια.
Οι ετήσιες εκθέσεις του ΣτΠ, και του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
εµφανίζουν µια κακή εικόνα για τους ∆ήµους, αφού σ’ όλες τις ετήσιες εκθέσεις
κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις σε ζητήµατα κακοδιοίκησης και διαφθοράς.
(Χαρακτηριστικές οι Ετήσιες Εκθέσεις του 2009: Παράρτηµα 4).
Επιπλέον και σε συνάρτηση µε το παραπάνω, η σύγχρονη διοικητική επιστήµη έχει
µεταφέρει στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης αρχές που προέρχονται από τον χώρο
της ιδιωτικής οικονοµίας. Πρόκειται για το new public management96, που
αναπτύχθηκε κυρίως στην Μ. Βρετανία. Η µεταρρυθµιστική αυτή αντίληψη για τη
δηµόσια διοίκηση εµπνέεται από την οικονοµική επιστήµη. Οι αρχές του new
public management εµφανίζονται άλλωστε ως αρχές διεθνούς αποδοχής. Στο
96

Έκθεση της Επιτροπής Ι.Τ.Α (2006), «Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α: Προτάσεις για τον εξορθολογισµό
και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.», Αθήνα: Ι.Τ.Α, 22-06-2006, σελ. 27-29
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πλαίσιο της αντίληψης αυτής εντάσσεται ο «πολιτισµός» των ανεξάρτητων
(διοικητικών) αρχών (agencification), η εισαγωγή στη δηµόσια διοίκηση της
εµπορικής σκέψης (value for money) και της έννοιας του ανταγωνισµού
(competitiveness), η συνεργασία του δηµόσιου τοµέα µε τον ιδιωτικό (public –
private partnership), ο προσδιορισµός ποιοτικών δεικτών µέτρησης αποτελεσµάτων
µε βάση την ικανοποίηση του πελάτη (customer orientation), η αρχή της
αποδοτικότητας ή της αποτελεσµατικότητας (effectiveness or efficiency). Στο
πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθετήθηκε το 2004 το «Εγχειρίδιο Καλών
Πρακτικών»97. Το κείµενο αυτό δεν είναι νοµικό κείµενο, δεν έχει νοµική
δεσµευτικότητα, αποτελεί ωστόσο ένα σύνολο πρωτοβουλιών και προτύπων που
προετοίµασαν εµπειρογνώµονες για την αναβάθµιση της δηµόσιας ηθικής και την
καταπολέµηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. Στο Εγχειρίδιο προτείνονται,
µεταξύ άλλων ο δηµοκρατικός έλεγχος µε τη µορφή δηµόσιας πρόσβασης στην
πληροφόρηση,

ιδιαίτερα

σε

διοικητικά

έγγραφα

και

σε

στοιχεία

του

προϋπολογισµού, ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος, ο αποτελεσµατικός
εσωτερικός έλεγχος, η προσαρµογή του ελέγχου στο µέγεθος και στα καθήκοντα
του ∆ήµου, ο Τοπικός ή Περιφερειακός Συνήγορος του Πολίτη. Στο Εγχειρίδιο
διευκρινίζεται ειδικότερα, ως προς τον εξωτερικό έλεγχο, ότι ο έλεγχος αυτός έχει
ως σκοπό να εγγυάται ότι η διοίκηση και η διαχείριση του Ο.Τ.Α γίνεται σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία, τους κανόνες για τα λογιστικά και τον προϋπολογισµό, τις γενικά
αναγνωρισµένες

αρχές

της

οικονοµίας,

της

αποδοτικότητας

και

της

αποτελεσµατικότητας, τις αρχές της δηµόσιας ηθικής, όπως αυτές θεσπίζονται
στους διάφορους εθνικούς και διεθνείς κώδικες συµπεριφοράς. Ο εξωτερικός
έλεγχος είναι κατασταλτικός. Μπορεί όµως το όργανο που τον ασκεί, να διενεργεί
προληπτικό έλεγχο υπό τη µορφή συµβουλευτικού ρόλου. Ο εξωτερικός έλεγχος
συνεπάγεται ετήσια πιστοποίηση για την ακριβή τήρηση των λογαριασµών,
αξιολογεί τη γενική επίδοση της διοίκησης και διαχείρισης µε στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας των τοπικών υπηρεσιών και της δηµοτικής διαχείρισης. Ο
εξωτερικός έλεγχος δεν υπεισέρχεται σε θέµατα σκοπιµότητας µπορεί όµως να
ασχοληθεί µε το υπόβαθρο των αποφάσεων ή τη συνοχή τους ιδιαίτερα από
οικονοµική άποψη. Ο εξωτερικός έλεγχος ασκείται χωρίς καµία εξάρτηση τόσο
από την ελεγχόµενη αρχή όσο και από την κεντρική διοίκηση. Ο εξωτερικός
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έλεγχος µπορεί να είναι προληπτικός και συστηµατικός εκεί όπου η παρέµβαση της
κεντρικής διοίκησης είναι προϋπόθεση για την εγκυρότητα ή την ενεργοποίηση
των µέτρων που αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να είναι επίσης
συστηµατικός για µέτρα κάποιας σπουδαιότητας. Ως προς τον εσωτερικό έλεγχο,
διευκρινίζεται ότι αφορά τις γραπτές διαδικασίες που διέπουν τις πρακτικές που
χρησιµοποιούνται στους διάφορους τοµείς δράσης των τοπικών αρχών, όπως η
σύνταξη και η εκτέλεση του προϋπολογισµού, οι αγορές, οι συµβάσεις, η
πρόσληψη και η διαχείριση του προσωπικού. Είναι µια εξειδικευµένη υπηρεσία
που παρέχει βοήθεια µε τη µορφή εµπειρογνωµοσύνης σε ότι αφορά τον σχεδιασµό
των διαδικασιών λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων και παράλληλα ελέγχει αν
υπάρχει συµµόρφωση στις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί, και αν δεν υπάρχει
συµµόρφωση αναζητά τα αίτια και προτείνει λύσεις. Η εισαγωγή µηχανισµών
ελέγχου δεν αποτελεί ασφαλώς αυτοσκοπό. Ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης
πρέπει να είναι παράλληλος µε την καταπολέµηση των γενεσιουργών αιτίων της
διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. Η µακροπρόθεσµη προσπάθεια οφείλει να
στραφεί σε ευρύτερες θεσµικές µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό και τον
εκδηµοκρατισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης και εποµένως, του κράτους και του
πολιτικού συστήµατος. Μεταξύ µιας µεταρρύθµισης «εκ των άνω» και του
βαθύτερου εκδηµοκρατισµού της κοινωνίας, το δεύτερο είναι ασφαλώς
αποτελεσµατικότερο. Η καταπολέµηση των φαινοµένων κακοδιοίκησης και
διαφθοράς είναι στην ουσία ζήτηµα νοµικού και πολιτικού πολιτισµού. Η
καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης δεν στηρίζεται ασφαλώς
µόνο στην καταστολή αλλά και στην πρόληψη, ίσως µάλιστα ιδιαίτερα σε αυτήν. Ο
στόχος

είναι

άλλωστε

όχι

περισσότεροι

έλεγχοι,

αλλά

βελτίωση

και

εξορθολογισµός των υπαρχόντων, ώστε να είναι προσφορότεροι και εποµένως
αποτελεσµατικότεροι.
Η πολλαπλότητα των ελεγκτικών σωµάτων98 που υπήρχαν πριν την εφαρµογή του
«Καλλικράτη» µε γενική ή ειδική αρµοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των Ο.Τ.Α
και συνακόλουθα κίνησης της πειθαρχικής ή της ποινικής διαδικασίας συνέτειναν,
τελικά, στην δηµιουργία µιας ενιαίας και αυτοτελούς υπηρεσίας (Α.Υ.Ε – Ο.Τ.Α).
Ήταν πολλές οι περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου οι έλεγχοι από τα σώµατα αυτά
αλληλεπικαλύπτονταν, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται καθεστώς αβεβαιότητας,
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να δυσχεραίνεται η εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης, να παραβιάζεται η αρχή της
αναλογικότητας και, σε τελική ανάλυση να µην υπάρχει αποτελεσµατικότητα επί
των ελέγχων.
Πέρα από τους παραπάνω γενικούς λόγους επιβολής νέου θεσµικού πλαισίου
ελέγχου και εποπτείας των ∆ήµων υπάρχουν και πιο εξειδικευµένα αίτια που
αφορούν αυτά καθ’ αυτά τα οικονοµικά στοιχεία99. Τα χρέη των ∆ήµων
διαµορφώθηκαν το 2009 στα 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα ελλείµµατά τους
ξεπέρασαν τα 287 εκατοµµύρια ευρώ. Υπήρχαν ισολογισµοί µόνο 370 ∆ήµων στο
σύνολο των 1034 σ’ ολόκληρη την χώρα και από αυτούς προέκυπτε ότι το 2009
άντλησαν περισσότερα κεφάλαια από τις υποχρεώσεις που είχαν και παρ’ όλα αυτά
κατέγραψαν ζηµίες. Συνολικά οι χρηµατοδοτικές τους ανάγκες ανήλθαν σε κάτι
παραπάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η χρηµατοδότησή τους ξεπέρασε τα
3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, ο απολογισµός τους ήταν αρνητικός αντί
θετικός. Τα στοιχεία του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών ∆ήµων και Κοινοτήτων
δείχνουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση µεταξύ των 27
µελών της Ε.Ε σε ό,τι αφορά το ποσοστό των χρεών των ∆ήµων ως προς το Α.Ε.Π.
Το 2009 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 0,7% του Α.Ε.Π, όταν στην Ιταλία
διαµορφώθηκε στο 8,1% του Α.Ε.Π της και στη Γερµανία (που είναι πρώτη στη
σχετική λίστα) ήταν 26,1% του Α.Ε.Π της.
Τέλος, υπάρχουν κάποια επιπλέον εξειδικευµένα θέµατα ως προς την ρύθµιση των
οικονοµικών των ∆ήµων που συνέβαλαν στην δηµιουργία εφαρµογής νέου
ελεγκτικού και εποπτικού θεσµικού πλαισίου100. Πιο συγκεκριµένα:
Πριν την εφαρµογή του «Καλλικράτη» οι ∆ήµοι µπορούσαν να δανείζονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε κάποιο όριο στα
ποσά δανεισµού.

Πλέον,

τίθενται

προϋποθέσεις,

ενώ

παράλληλα

υπάρχει

θεσµοθετηµένη πολιτική αντιµετώπισης των υπερχρεωµένων ∆ήµων. Οι ∆ήµοι άνω
των 10.000 κατοίκων υποχρεούνταν να καταρτίζουν 4ετές επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Το 80% των Καποδιστριακών ∆ήµων δεν κατάρτιζαν τέτοιο πρόγραµµα, επειδή ο
πληθυσµός τους ήταν κάτω των 10.000 κατοίκων. Επίσης δεν υπήρχε καµία
πρόβλεψη σύνδεσης του προϋπολογισµού µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα, ώστε να
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δρουν συµπληρωµατικά στα πλαίσια ενιαίου σχεδιασµού. Πλέον, κάθε ∆ήµος εκπονεί
5ετές Επιχειρησιακό πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο
Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα
καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, αποτελεί µέρος
του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σ’ αυτό. Πριν την εφαρµογή του «Καλλικράτη»
500 δήµοι δεν υπάγονταν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μόνο
446 υπάγονταν υποχρεωτικά και άλλοι 100 είχαν υπαχθεί εθελοντικά. Ο
προσυµβατικός έλεγχος γίνονταν σε συµβάσεις άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ και
αφορούσε αποκλειστικά στους ∆ήµους. Σήµερα, οι δαπάνες των ∆ήµων
(ανεξαρτήτως πληθυσµού) καθώς και όλων των δηµοτικών επιχειρήσεων υπάγονται
στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, το Ελεγκτικό
Συνέδριο πραγµατοποιεί γενικευµένο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας σε
συµβάσεις άνω των 100.00 ευρώ που συνάπτουν οι ∆ήµοι, τα νοµικά τους πρόσωπα
καθώς και οι επιχειρήσεις τους. Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα ήταν η πορεία
είσπραξης και βεβαίωσης των εσόδων, όπου δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και κανένας
υπόλογος για τυχόν καθυστερήσεις.

Υπό τον νέο ελεγκτικό µηχανισµό που

καθιερώθηκε µε τον «Καλλικράτη», εάν διαπιστωθεί αδράνεια στην είσπραξη των
εσόδων,

ορίζεται

ηµεροµηνία είσπραξης των

εσόδων

και

σε

περίπτωση

παρατεταµένης αδράνειας που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια των διοικούντων
τον ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα ή των Προϊσταµένων των οικονοµικών
υπηρεσιών τους, παραπέµπονται οι αιρετοί στην αρµόδια Επιτροπή και οι υπάλληλοι
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό της ζηµιάς που προξένησαν.
Όλοι εποµένως οι παραπάνω λόγοι (γενικοί και ειδικοί) συνέκλιναν, στην εφαρµογή
ενός νέου θεσµικού πλαισίου λειτουργίας ελέγχου και εποπτείας στα οικονοµικά των
πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
5.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνοψίζοντας και λαµβάνοντας υπόψη την παρουσίαση και ανάλυση που παρατέθηκε
στην παρούσα µεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο
νόµος, όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία στα οικονοµικά των πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Όµως στην πράξη υπάρχουν κάποια προβλήµατα, όπως ο θεσµός διαµεσολάβησης,
του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης που ενώ θα µπορούσε να
συµβάλει στην αλλαγή της σχέσης των πολιτών µε τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς,
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προωθώντας διαφάνεια και αµεροληψία και να δώσει ερεθίσµατα, πληροφορίες και
προτάσεις για την καλύτερη, αποτελεσµατικότερη και δηµοκρατικότερη οργάνωση
των δυο επιπέδων αυτοδιοίκησης, τελικά δυσλειτουργεί. Σύµφωνα µε τον «οδικό
χάρτη» του Υπ. Εσ.Α.Η.∆, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τη
διαδικασία για τον Συµπαραστάτη µέσα στους πρώτους δυο µήνες. Η διαδικασία που
ακολουθήθηκε στους περισσότερους ∆ήµους δείχνει ότι ο θεσµός είτε δεν είναι
επιθυµητός είτε δεν είναι κατανοητός.101 Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 ελάχιστα
∆ηµοτικά Συµβούλια εξέλεξαν Συµπαραστάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις εκλέχτηκε
κάποιος αλλά χωρίς να γίνει ουσιαστική συζήτηση στο Συµβούλιο για το αν ο/η
υποψήφιος/α µπορεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες και στο ρόλο τους όπως
περιγράφονται στο νόµο.

Πολλοί δηµοτικοί άρχοντες αντιλαµβάνονται τον

Συµπαραστάτη όχι ως έναν ανεξάρτητο και αµερόληπτο θεσµό αλλά ως άτοµο που θα
είναι της «απόλυτης εµπιστοσύνης» τους και προέκταση της πλειοψηφούσας
παράταξης. Πολλά είναι τα περιστατικά που το αποδεικνύουν. Σε ένα ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µεγάλου ∆ήµου της Αττικής η πλειοψηφία αλλά και η µείζονα µειοψηφία
πρότειναν για τη θέση αυτή ∆ηµοτικό Σύµβουλο της παράταξης τους - χωρίς καν να
δηλώσουν ότι θα παραιτηθεί αν τυχόν εκλέγονταν. Σε πολλές περιπτώσεις οι
υποψήφιοι δεν πρόλαβαν καν να µιλήσουν στα Συµβούλια. Η διαδικασία που
ακολουθήθηκε από σχεδόν τα περισσότερα ∆ηµοτικά Συµβούλια οδηγεί στο να µείνει
αυτός ο θεσµός «στα χαρτιά». Σε πολλές περιπτώσεις οδηγείται σε ναυάγιο πριν καν
το ξεκίνηµά του. Όπου δεν εκλέχτηκε Συµπαραστάτης θα µείνει κενή η θέση, αφού
παρήλθε η προθεσµία των δυο µηνών για την εκλογή του. Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου δεν έχει εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο, αν και οι υπηρεσιακοί
παράγοντες το ζητούν επιµόνως. Το ναυάγιο του νέου θεσµού θα έχει συνέπειες στην
οργάνωση και στην αξιοπιστία των αυτοδιοικητικών θεσµών. Η εκτεταµένη
κακοδιοίκηση και διαφθορά που διαπιστώνονταν για πολλές αυτοδιοικητικές αρχές
σε όλες τις αναφορές των δηµόσιων ελεγκτικών οργάνων, αλλά και η καχυποψία που
καταγράφεται σε όλες τις µετρήσεις της κοινής γνώµης καθιστούν απαραίτητη τη
λειτουργία θεσµών στους οποίους ο πολίτης να µπορεί να καταφεύγει - χωρίς να
επιβαρύνεται µε το κόστος που συνεπάγεται µια δικαστική διαδικασία - όταν
αισθάνεται ότι η διοίκηση δε λειτουργεί µε διαφανή, δηµοκρατικό και νόµιµο τρόπο.
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Συµπαραστάτη

του

∆ηµότη»

σε
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Σε όλες τις τοπικές κοινωνίες υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ανταποκρίνονται στην
προϋπόθεση να είναι «εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας», πρόσωπα που µπορούν να
έχουν την εµπιστοσύνη των 2/3 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως προβλέπει ο νόµος
για την πλήρωση της θέσης. Τις περισσότερες φορές δεν αναζητήθηκαν αλλά και δεν
έγινε καµία προσπάθεια διαβούλευσης και συναινέσεων στη βάση αξιοκρατικών
κριτηρίων. Είναι προφανές ότι οι περισσότερες διοικήσεις φοβούνται ή έστω
αδιαφορούν να προωθήσουν ένα θεσµό, που θα τις ελέγχει, αλλά δε θα τον ελέγχουν.
Πρέπει άµεσα να διευκρινιστεί από το Υπ. Εσ.Α.Η.∆ ποια διαδικασία θα
ακολουθηθεί για όσους ∆ήµους δεν έχουν εκλέξει Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης. Να εκδοθεί Εγκύκλιος που να οριοθετεί την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και συγχρόνως να καθιστά σαφές ότι η εκλογή του δεν είναι στη
διακριτική ευχέρεια της κάθε πλειοψηφίας αλλά υποχρέωσή της. Επίσης, να θέτει
κανόνες για διαφανείς και αµερόληπτες διαδικασίες εκλογής αυτών που θα πρέπει
πράγµατι να είναι Συµπαραστάτες του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.
Προβληµατικές εµφανίζονται οι δύο νέες κατηγορίες αποφάσεων – πράξεων των
συλλογικών οργάνων των ∆ήµων

που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο

νοµιµότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α102. Όσον αφορά την
αποστολή των πράξεων, που άπτονται των διαδικασιών κατάρτισης των
επιχειρησιακών προγραµµάτων, και λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας των
προγραµµάτων αυτών για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε
τα πορίσµατα της ακολουθούµενης µέχρι σήµερα πρακτικής, στις πράξεις αυτές δεν
παρέχεται πεδίο επαρκούς ελέγχου νοµιµότητας, µε αποτέλεσµα να υφίσταται
κίνδυνος εµφιλοχώρησης έµµεσου έστω ελέγχου σκοπιµότητας των επιχειρησιακών
προγραµµάτων, κάτι το οποίο απαγορεύεται ρητώς τόσο από το Σύνταγµα όσο και
από τη νοµοθεσία.
Επίσης, από τη στιγµή που ο νοµοθέτης αποφάσισε να υπαγάγει σε έλεγχο
νοµιµότητας και ορισµένες πράξεις νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των
Ο.Τ.Α103, τα οποία ελέγχονται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α, θα έπρεπε να θεσπισθεί
αντίστοιχη υποχρέωση και για άλλες πράξεις των νοµικών αυτών προσώπων, που
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κρίνονται ιδιαιτέρως σηµαντικές και παρέχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στο
αποφασίζον όργανο. Θα πρέπει, τέλος, να παρατηρηθεί ότι η αύξηση των
προβλεπόµενων προθεσµιών δεν βοηθά στη σύντοµη διευθέτηση της διαφοράς και
έχει ως αποτέλεσµα να επιτείνεται η εκκρεµότητα.
Όσον αφορά τη δυνατότητα, που παρέχεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας να
αναστείλει, στο πλαίσιο άσκησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής, την εκτέλεση
της πράξης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο, επισηµαίνεται
ότι, παρά το γεγονός ότι τούτο θα δράσει επ’ ωφελεία του διοικούµενου, η σχετική
ρύθµιση δεν φαίνεται να συµπορεύεται µε τη συνταγµατική επιταγή διαφύλαξης, από
τη διοικητική εποπτεία, του ανεµπόδιστου της πρωτοβουλίας και της δράσης των
Ο.Τ.Α (άρθρο 102§4 του Συντάγµατος), στο βαθµό που µε τη διατήρηση της
εκκρεµότητας για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι δυνατό, σε ορισµένες περιπτώσεις,
να θίγεται ή ακόµη και να αναιρείται ο σκοπός της προσβαλλόµενης πράξης.
Περαιτέρω, ενώ τα άρθρα 227 και 228 για την ειδική διοικητική προσφυγή και την
αναστολή εκτέλεσης διαπνέονται από το πνεύµα των διατάξεων του άρθρου 25 του
Νόµου 2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας) και των άρθρων 45§2 και 52
του Π.∆ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της
Επικρατείας) παρατηρείται µία – εκ πρώτης όψεως δύσκολα εξηγήσιµη αποστασιοποίηση ως προς την αρχή, που διέπει συγκεκριµένες ρυθµίσεις.
Συγκεκριµένα, ο νοµοθέτης θεώρησε αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό της
άσκησης του ένδικου βοηθήµατος της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις των άρθρων 45§2 του Π.∆ 18/1989 και 63§3 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, όταν αυτή προβλέπεται από το
νόµο και όχι ειδικής διοικητικής προσφυγής. Τυχόν άσκηση ειδικής διοικητικής
προσφυγής επιφέρει, σύµφωνα µε το άρθρο 46§2 του Π.∆ 18/1989, απλώς διακοπή
της προθεσµίας άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως. Τούτο διότι, κατά την
ενδικοφανή προσφυγή, το αποφασίζον όργανο της διοίκησης έχει τη δυνατότητα
επανεξέτασης της υπόθεσης, δηλαδή νέας έρευνας και διαφορετικής εκτίµησης των
πραγµατικών περιστατικών, δυνατότητα η οποία δεν υφίσταται για την ειδική
διοικητική προσφυγή, η εξέταση της οποίας περιορίζεται µόνο σε εξέταση της
νοµιµότητας της προσβαλλόµενης πράξης. Περαιτέρω, στην περίπτωση της ειδικής
διοικητικής προσφυγής, το όργανο προς το οποίο ασκείται µπορεί µε την πράξη που
εκδίδει να την ακυρώσει εν όλω ή εν µέρει. Με την ενδικοφανή προσφυγή το όργανο,
προς το οποίο ασκείται, µπορεί όχι µόνο να ακυρώσει την πράξη εν όλω ή εν µέρει,
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αλλά και να την τροποποιήσει για λόγους ουσίας. Η έλλειψη της δυνατότητας αυτής
για το αποφασίζον όργανο στην περίπτωση ειδικής διοικητικής προσφυγής επί των
πράξεων των Ο.Τ.Α καθιστά την πρόβλεψη του άρθρου 227§3 προβληµατική.
Επιπλέον, στα πλαίσια της συµµετοχικής δηµοκρατίας και του άµεσου ελέγχου των
πολιτών µιας τοπικής κοινωνίας επί των οικονοµικών θεµάτων, µπορεί να προβλεφθεί
και η πρόταση του Συµµετοχικού Προϋπολογισµού, δηλαδή η δυνατότητα των
κατοίκων των διαφόρων τοπικών διαµερισµάτων να προσδιορίσουν συγκεκριµένα και
δηµοκρατικά τη χρήση του δηµόσιου χρήµατος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι δίνεται
η δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίζουν τις θεµατικές προτεραιότητες των
επενδύσεων µε ταυτόχρονη επίβλεψη της πορείας των δηµοσίων έργων. Ο τρόπος µε
τον οποίο οργανώνεται ο Συµµετοχικός Προϋπολογισµός104 είναι τόσο απλός, όσο
και το σκεπτικό που τον στηρίζει. Επιπλέον, δεν απαιτεί περισσότερο χρόνο από
οποιονδήποτε τυπικό αυτοδιοικητικό θεσµό. Μέσω µιας σειράς από συγκεντρώσεις
και συνελεύσεις, ο ίδιος ο πληθυσµός, που έχει χωριστεί σε επιµέρους περιοχές,
καθορίζει ποια είναι τα έργα που πρέπει να πραγµατοποιήσει η ∆ιοίκηση. Μια φορά
τον χρόνο, ο ∆ήµαρχος κάνει απολογισµό σε καθεµία από τις περιοχές, µε την
συµµετοχή όλων όσοι θέλουν να πάρουν µέρος. Καθώς ο κόσµος που µαζεύεται είναι
πολύς, κάθε γειτονιά οφείλει να εκλέξει τους αντιπροσώπους της: όσο περισσότεροι
παρόντες, τόσο περισσότεροι οι αντιπρόσωποι της συγκεκριµένης περιοχής. Μόλις η
διαδικασία της εκλογής ολοκληρωθεί, ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει για τα έργα που έχουν
γίνει, για όσα πραγµατοποιούνται εκείνη την περίοδο, αλλά και για όσα δεν έχουν
ξεκινήσει, εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης, ώστε να διασφαλίζεται η
διαφάνεια. Οι αντιπρόσωποι, επιστρέφουν στις γειτονιές και οργανώνουν συνελεύσεις
για να µαζέψουν τα αιτήµατα των πολιτών, οι δε πολίτες εξηγούν τους λόγους που
συγκεκριµένα έργα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Σε µια νέα, µεγαλύτερη
συγκέντρωση, ο µεν ∆ήµαρχος δίνει µια εκτίµηση των εσόδων και των δαπανών για
το επόµενο έτος, οι δε πολίτες παρουσιάζουν τις προτεραιότητές τους στον ∆ήµαρχο.
Στην συγκέντρωση αυτή, οι αντιπρόσωποι εκλέγουν τους συµβούλους του
προϋπολογισµού, οι οποίοι αποφασίζουν ποια έργα θα γίνουν, λαµβάνοντας υπόψη
τις εκτιµήσεις του ∆ηµάρχου και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι δηµότες. Το
Συµβούλιο προϋπολογισµού (που συγκροτείται από τους συµβούλους κάθε περιοχής,
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έναν αντιπρόσωπο του σωµατείου εργαζοµένων στον ∆ήµο, δύο αντιπροσώπους της
δηµαρχίας και έναν αντιπρόσωπο της ένωσης των συλλόγων των κατοίκων)
συνεδριάζει κάθε εβδοµάδα κι έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις.
Η διαδικασία του Συµµετοχικού Προϋπολογισµού105 έγινε γνωστή από το Πόρτο –
Αλλέγκρε της Βραζιλίας και εφαρµόστηκε σε ∆ήµους χωρών της Λατινικής
Αµερικής, των Η.Π.Α, της Νέας Ζηλανδίας, της Αφρικής, καθώς και ευρωπαϊκών
χωρών όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Γαλλία και τέλος η Γερµανία, µε
µεγαλύτερο
Συµµετοχικού

αριθµό

εµπειριών,

Προϋπολογισµού.

περίπου

20

Αυτού

του

περιπτώσεις
είδους

ο

εφαρµογής,

του

προϋπολογισµός106

αποκατέστησε το πολιτικό περιεχόµενο του προϋπολογισµού, ως ενός πεδίου στο
οποίο αποφασίζονται οι στόχοι των δηµοτικών αρχών, πριν ακόµα συζητηθούν τα
µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Επίσης, η
συζήτηση µε τους πολίτες έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, εφόσον προωθείται και
αναπτύσσεται στην πράξη από τις δηµοτικές αρχές, χωρίς απαραίτητα να έχει
κωδικοποιηθεί ως νόµος. Πρόκειται για ένα πραγµατικό άνοιγµα διοικητικού
µηχανισµού στον έλεγχο εκ µέρους των πολιτών και στην άµεση συµµετοχή τους στις
µείζονες επιλογές που αφορούν την περιοχή τους. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα
στους κατοίκους να αποφασίζουν τις θεµατικές προτεραιότητες των επενδύσεων και
τα επιµέρους έργα που θα υλοποιηθούν σ’ ολόκληρη την περιοχή τους, µε
αποτέλεσµα µέσω αυτής της συλλογικής διαδικασίας οι πολίτες να διαµορφώνουν µια
έννοια «κοινού αγαθού» για την περιοχή τους. Ο Συµµετοχικός Προϋπολογισµός
είναι µια διαδικασία που φέρνει τους πολίτες κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση,
τοποθετώντας την πολιτική στην δηµόσια σφαίρα.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει µέριµνα από την πλευρά της κρατικής εξουσίας, ώστε η
τοπική αυτοδιοίκηση να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την Βουλή. Στο µέτρο που η
τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του πολιτικού και διοικητικού
µας συστήµατος, η άµεση διασύνδεσή της µε την Βουλή µπορεί να θεωρηθεί
έκφραση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Βουλής προς την Κυβέρνηση, εποµένως
προς τη διοίκηση, συνεπώς και προς την τοπική αυτοδιοίκηση.107 Παράλληλα,
αποτελεί πραγµάτωση της

αρχής της διάκρισης των λειτουργιών και µέσο
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αναβάθµισης της Βουλής στο πολίτευµα. Από την άλλη πλευρά, βοηθά στην
εξοικείωση της Βουλής µε τα θέµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα οποία
καλείται να νοµοθετεί. Ο Ε.Χ.Τ.Α προβλέπει άλλωστε, σύµφωνα µε το άρθρο 4§6
ότι πρέπει να ζητείται η γνώµη των Ο.Τ.Α για τα ζητήµατα που τους αφορούν άµεσα.
Επίσης, βοηθά και στη «µίξη» βουλευτών και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
ενιαίο forum ανάδειξης του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό,
µπορεί να προβλεφθεί υποβολή ετήσιας έκθεσης, ενδεχοµένως της Κ.Ε.∆.Ε ή του
όποιου θεσµικού εκπροσώπου των ∆ήµων, που να συζητείται στην Ολοµέλεια της
Βουλής. Παράλληλα, προτείνεται η σύσταση µόνιµης επιτροπής της Βουλής για την
παρακολούθηση των θεµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων φορέων, ενώπιον της οποίας θα µπορεί να υποβάλλονται σχετικές
αναφορές και η οποία θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη νοµοθεσία που αφορά τους Ο.Τ.Α.
Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι όσο σωστά κι αν κινείται το θεσµικό πλαίσιο ενός
νόµου, µείζονος σηµασίας αποτελεί το γεγονός ότι οι ελεγκτικοί φορείς και κατ’
επέκταση το προσωπικό που τους απαρτίζει, πρέπει να έχει πλήρη συνείδηση της
σπουδαιότητας του ελεγκτικού και εποπτικού έργου που του έχει ανατεθεί, καθώς και
πλήρη αντίληψη των επιπτώσεων που ενδεχοµένως µπορεί να υπάρξουν από τη µη
ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Επιπροσθέτως, οι δηµότες καθώς και οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του εκάστοτε ∆ήµου, δεν πρέπει να
αδιαφορούν, αντιθέτως επιβάλλεται να αντιληφθούν το αναφαίρετο δικαίωµά τους
στον έλεγχο των δηµοτικών αρχών και στην ενεργή συµµετοχή τους και στη λήψη
αποφάσεων επί των οικονοµικών θεµάτων.
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 Σύνταγµα της Ελλάδας 2001/06-04-2001 (Φ.Ε.Κ 840Α’/17-04-2001)
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1975/07-06-1975 (Φ.Ε.Κ 111Α'/09-06-1975)
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1952/01-01-1952 (Φ.Ε.Κ 1Α’)
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1927/03-06-1927 (Φ.Ε.Κ 107Α')
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1911/23-05-1911(Φ.Ε.Κ 127Α')
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1864/17-11-1864 (Φ.Ε.Κ 48Α΄)
 Σύνταγµα της Ελλάδας 1844/18-03-1844 (Φ.Ε.Κ 5Α')
 Νόµος 3943/2011 (Φ.Ε.Κ 66Α/31-03-2011) «Καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών.» (άρθρο 49§1 περιπτ. ε)
 Νόµος 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (άρθρο 2§4)
 Νόµος 3852/07-06-2010
(Φ.Ε.Κ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», (άρθρα 4,56,63, 72§1περιπτ.β,76§1-2,77,86, 158, 230, 231, 215, 216, 217,
218, 223, 225§1, 225§2, 227§1-2&4, 228§1-3, 229§1, 232, 233§1-3, 234§2&6, 236§1, 237,
238§1 εδ. 2, 259§1&3-6, 262§2&4,263§5,264§1&3,265,266§1-7&9,267§1-2,270,275, 276§1)













Νόµος 3845/06-05-2010 (Φ.Ε.Κ 65Α') «Μέτρα για την εφαρµογή του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της
Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.»
Νόµος 3525/26-01-2007 (ΦΕΚ 16 Α’) «Πολιτιστική Χορηγία»
Νόµος 3463/08-06-2006 (Φ.Ε.Κ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», (άρθρα 93§1&6,141,143,146,147,149§1, 150,156,157,158, 169§1-3)
Νόµος 2218/13-06-1994 (Φ.Ε.Κ 90Α') «Ίδρυση Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την
περιφέρεια και άλλες διατάξεις»
Νόµος 1850/9-10.05.1989 (Φ.Ε.Κ 144 Α’) «Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη
της Τοπικής Αυτονοµίας»
Νόµος 1828/03-01-1989 (Φ.Ε.Κ 2Α') «Αναµόρφωση
της φορολογίας
εισοδήµατος και άλλες διατάξεις»
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 2888/01-07-1954 (Φ.Ε.Κ 139Α’) «Κύρωση ∆ηµοτικού
& Κοινοτικού Κώδικα»
Νόµος ∆ΝΖ’/10-02-1912 (Φ.Ε.Κ 58Α') «Περί ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Προεδρικό ∆ιάταγµα 113/22-11-2010 (Φ.Ε.Κ 94 Α’) «Ανάληψη
Υποχρεώσεων από ∆ιατάκτες»
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 134/27-12-2010 (Φ.Ε.Κ 22Α') «Οργάνωση της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.»
Προεδρικό ∆ιάταγµα 30/1996 (Φ.Ε.Κ 21Α’) «Κώδικας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης», (άρθρα 72§8)
Υπ. Εσ.Α.Η.∆ (2010), «Καλλικράτης-Επιχειρησιακό Πρόγραµµα», σε
http://kallikratis.ypes.gr/ [πρόσβαση 10-12-2010]
Εγκύκλιος 16392/06-04-2011 του Υπ. Εσ.Α.Η.∆ «Καθορισµός διαδικασίας
για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού»
Εγκύκλιος 45/28-12-2010 του Υπ. Εσ.Α.Η.∆ «Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής
διοίκησης και διαχείρισης των δήµων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων του ν.3852/2010»
Εγκύκλιος 2/61968/0094/17-09-2010 του Υπ. Οικ. «Παροχή µηνιαίων
οικονοµικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του
Μηχανισµού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ∆.Ν.Τ.»
Απόφαση 74452/29.12.2010 (Φ.Ε.Κ 2044Β’/30-12-2010) του Υπ. Εσ.Α.Η.∆.
«Καθορισµός των ποσοστών κατανοµής των πόρων που αφορούν στις
δηµοτικές ενότητες»
Κ.Υ.Α οικ. 3966/24-01-2011 (Φ.Ε.Κ 141Β’/09-02-2011) «Οδηγίες για την
κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2011»
ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2009 (2010), «Σχέσεις κράτουςπολίτη», Αθήνα: Συνήγορος του Πολίτη, Μάρτιος 2010, σελ. 21-22, 9294,105 & 107
Ετήσια Έκθεση Γ.Ε.∆.∆ έτους 2009, Αθήνα: Γ.Ε.∆.∆, Μάιος 2010, σελ. 51
Έκθεση της Επιτροπής Ι.Τ.Α (2006), «Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α: Προτάσεις για
τον εξορθολογισµό και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.», Αθήνα:
Ι.Τ.Α, 22-06-2006, σελ. 27-29 & 75-76
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής
∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’, Συνεδρίαση ΡΚΖ’, Τρίτη 25-05-2010
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής
∆ηµοκρατίας, Σύνοδος Α’, Συνεδρίαση ΡΚΗ’, Τετάρτη, 26-05-2010 (πρωί)
Πρακτικά της Βουλής, Περίοδος ΙΓ’ Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής
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Ελεγκτικό Συνέδριο (2011), «Άσκηση προληπτικού και προ συµβατικού
ελέγχου στις δαπάνες και στις συµβάσεις αντίστοιχα των δήµων και των
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81







Μαίστρος, Π., Κουτσούρη, ∆. & Γούπιος, Γ. (2008), «Εποπτεία-Έλεγχοι
στους Ο.Τ.Α.», Αθήνα: Κεντρική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδας,
σελ. 13
∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης & ∆ικαιοσύνης &
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών (2010), «Συνέχιση της επεξεργασίας
και εξέτασης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», Πρακτικά 5ης Συνεδρίασης, Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων,
Πέµπτη, 20-05-2010
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών & Νοµισµατικών Υποθέσεων (2010), «Το
Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής της Ελλάδας», Βρυξέλλες:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2010, σελ. 12
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ





















Αιτιολογική Έκθεση (2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», Αθήνα, 14-05-2010
Ανώνυµος (2010), «Το Κ.Κ.Ε καταψηφίζει το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο»,
Ριζοσπάστης, 19-05-2010, σελ. 19
Γεωργαντάς, Η. (2002), Τοπικό κράτος και Τοπικότητα, στα ίχνη δύο
συζητήσεων, Αθήνα: Επιστηµονική Βιβλιοθήκη, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα
Γκέκας, Ρ. & Μήτσου, Κ. (2010), «Η οικονοµική κρίση & ευρωπαϊκοί
Ο.Τ.Α.», Επιθεώρηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τεύχος 127, Ιούνιος-Ιούλιος
2010, σελ. 34-42
∆αγτόγλου, Π. ∆. (1994), ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Κοµοτηνή:
Αντ. Ν. Σάκκουλα
Οικονοµική
∆ιαχείριση:
Καλλικρατικός
Προϋπολογισµός,
σε
www.dimosnet.gr [πρόσβαση 03-04-2011]
Έκθεση Γ.Λ.Κ (2010), «Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», Αθήνα, 14-05-2010
Έκθεση ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Βουλής (2010), «Έκθεση επί
του Νοµοσχεδίου Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», Αθήνα Βουλή των
Ελλήνων, 21-05-2010
Καρανάτση, Ε. (2010), «Το σχέδιο ελέγχου οικονοµικών των Ο.Τ.Α.»,
Καθηµερινή, 12-05-2010, σελ. 14
Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης (2010),
«Αρχές Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας για την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», Αθήνα, 10-01-2010
Μαρής, ∆., Μουτούση, ∆., & Μπενέκος Η. (2010), «Ελεγκτής Νοµιµότητας
για ενίσχυση της διαφάνειας στους δήµους», Επιθεώρηση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Τεύχος 128, Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 2010, σελ. 39
Μπαλτά, Ε. (2010), Ο προληπτικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλα
Παυλόπουλος, Π. (2010), «Καλλικράτης: Η µοιραία διοικητική
απορρύθµιση», Περιοδικό Επίκαιρα, Τεύχος 32, 27-05-2010 σελ. 12-14
Σαββαίδου, Κ. (2009), Οικονοµική ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη
82








Σιάφακας, Β. επιµ. (2010), «∆ιάλογοι για το σχέδιο Καλλικράτης των Φώτη
Κουβέλη, Γιώργου Σωτηρέλη & Νικήτα Κακλαµάνη», Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 24-01-2010, σελ. 6-11
Σταυριανός, Λ. (2010), «Η Αυτοδιοίκηση µετά τον Καλλικράτη», Αυγή, 2907-2010, σελ. 5-7
Τσούντας, Κ. & Τριανταφυλλοπούλου, Α. (2010), Η οργάνωση και οι
λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, Αθήνα:
Παπαζήσης
Χρυσανθακάκης, Χ. επιµ. (2010), Καλλικράτης: Ο νέος νόµος για την
αυτοδιοίκηση & την αποκεντρωµένη διοίκηση, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ












Chondroleou, G., Elcock, H. & Liddle, J. (2005), “A Comparison of Local
Management of Regeneration in England and Greece”, International Journal
of Public Sector Management, Vol. 18 , Issue 2, pp. 114-128
Falleti, T. (2005), “A Sequential Theory of Decentralization: Latin America
Cases in Comparative Perspective”, American Political Science Review, Vol.
99, No 3, pp. 327-346
Gaytán, María Soledad (2005), “Los Comités Ciudadanas de Control y
Vigilancia del estado de México” Convergencia (México), Vol. 39, pp.51-73
Gret, M. & Yves, S. (2005) The Porto Alegre Experiment: Learning Lessons
for better Democracy, London: Zed Press
Grindle, M. (2009), Going local: Decentralization, Democratization, and the
Promise of Good Governance, Princeton, NJ: Princeton University Press
Liddle, J. (2011), “The New Public Leadership Challenge”, International
Journal of Public Sector Management, Vol. 24 , Issue 1, pp. 97-98
Prachette L. and Wilson D. (1996), Local Democracy and Local Government,
London: Macmillan Publishing
Souza, C. (2001), “Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and
Possibilities in Building Democratic Institutions”, Environment and
Urbanization, Vol.13, No 1, pp.159-184

83

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΣΤΗ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Α/Α

ΔΡΑΣΕΙΣ (ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΠΠ ΣΤΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ / ΨΗΦΙΣΗ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

1
1.1

2

Προεργασία για την Κατάρτιση
προσχεδίων 13 Προεδρικών Διαταγμάτων
για τους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας των Περιφερειών και
προσχεδίων 7 Προεδρικών Διαταγμάτων
για τους Οργανισμούς Εσωτερικής
Υπηρεσίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων στο πλαίσιο της «Νέας
Αρχιτεκτονικής για την Αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Προετοιμασία και σύνταξη 13 Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας για τις αιρετές
περιφέρειες (με ειδικότερες προσαρμογές
για τις μητροπολιτικές και νησιωτικές
περιφέρειες) και 7 Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας για τις αντίστοιχες
Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις.
Ανάπτυξη και λειτουργία βάσης
οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α,
υποστήριξη προσαρμογής οικονομικών

Συνεχίζεται στο
2011
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υπηρεσιών, προεργασία για την
κατάρτιση προσχεδίων Προεδρικών
Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου
στο πρόγραμμα «Καλλικράτης».
Αποτύπωση της σημερινής πραγματικής
εικόνας των οικονομικών της
2.1 αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.
Δημιουργία δυναμικής βάσης οικονομικών
δεδομένων της Τ.Α στο Υπ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και
2.2 λειτουργία της.

Συνεχίζεται στο
2011

Προετοιμασία θεσμικού πλαισίου για τα
οικονομικά και τον προγραμματισμό και
2.3 την οικονομική διαχείριση.
Συνεχίζεται στο
2011

Υποστήριξη προσαρμογής Οικονομικών
2.4 Υπηρεσιών Δήμων & Περιφερειών.
Μεταφορά και κοστολόγηση
αρμοδιοτήτων στους νέους Ο.Τ.Α α’ και β’
βαθμού (Δήμοι και Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις).
3
Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"
Καταγραφή στοιχείων των υπηρεσιών των
Ν.Α, κοστολόγηση και Μεταφορά
αρμοδιοτήτων μεταβιβαζόμενων στους
3.1 Δήμους .

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συνεχίζεται στο
2011

Συνεχίζεται στο
2011

Εκπόνηση οδηγού για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται από τις
Ν.Α στους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς
3.2 Δήμους του προγράμματος «Καλλικράτης»
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.
Παρακολούθηση & Υποστήριξη της
3.3 μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους Δήμους.

Από 1/1/2011

3.4 Μεταφορά και κοστολόγηση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες.
Από 1/1/2011

4

Αποτύπωση και ανάλυση υφιστάμενης
κατάστασης οργανωτικής δομής και
στελέχωσης Ο.Τ.Α και Περιφερειών –
Υποστήριξη της διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού στους Ο.Τ.Α και
της σύνταξης των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων δήμων.
Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συνεχίζεται και
στο 2011

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
οργανωτικής δομής και στελέχωσης ΟΤΑ
και Περιφερειών.
4.1
Σύνταξη Προτύπων Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας για τις διάφορες
κατηγορίες Δήμων: «Μητροπολιτικοί»
Δήμοι Αττικής-Θεσσαλονίκης, ΔήμοιΠρωτεύουσες Νομών, Δήμοι με πληθυσμό
4.2 άνω των 10.000 κατοίκων, Ορεινοί Δήμοι.
Σύνταξη Οδηγών Εφαρμογής των
Πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής
4.3 Υπηρεσίας των Δήμων.
Υποστήριξη των νέων Δήμων για την
έγκριση των νέων ΟΕΥ και την ένταξη του
4.4 ανθρώπινου δυναμικού στις δομές που

Συνεχίζεται στο
2011
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αυτοί θα προβλέπουν.
4.5 Δημιουργία μητρώου Ανθρώπινου
δυναμικού Τ.Α.

5

Καταγραφή και εξορθολογισμός στην
αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και
της λοιπής ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α
α’ και β’ βαθμού και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Συνεχίζεται στο
2011

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συνεχίζεται στο
2011

Καταγραφή υποδομών κτιρίων
Δήμων/Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων/
5.1 κρατικών Περιφερειών.
Προσδιορισμός κτιριακών αναγκών της
νέας Αυτοδιοίκησης και της
5.2 Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δημιουργία βάσης δεδομένων της
καταγραφής της συνολικής κινητής και
ακίνητης περιουσίας
Δήμων/Περιφερειών/Αποκεντρωμένων
5.3 Διοικήσεων.

Από 1/1/2011

Εκπόνηση οδηγών για την διαχείριση και
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των
5.4 Ο.Τ.Α.

Από 1/1/2011

6

Αρμοδιότητες, οργάνωση, προσωπικό και
οικονομικά των νέων Νησιωτικών Δήμων,
Περιφερειών και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Αναλυτική κοστολόγηση των
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων στους
6.1 νησιωτικούς Δήμους και Περιφέρειες.
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Μελέτη ταξινόμησης των νησιωτικών
6.2 δήμων.
Συνεχίζεται στο
2011

Εργαλείο μελέτης και αποτύπωσης
6.3 πολεοδομικών και χωροταξικών αλλαγών.
6.4

7

Υποστήριξη των Νησιωτικών Δήμων και
Περιφερειών ώστε να ενταχθούν
απρόσκοπτα οι νέες αρμοδιότητες.
Ενημέρωση και Επιμόρφωση Δημάρχων
και Περιφερειαρχών για τη «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

Συνεχίζεται στο
2011

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ι.Τ.Α

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Κ.Δ.Δ.Α

Προετοιμασία Σεμιναρίου ενημέρωσης
7.1 Αιρετών.
7.2 Διεξαγωγή τριήμερου Σεμιναρίου.
Απολογισμός Σεμιναρίου ενημέρωσης
7.3 Αιρετών.

8

Επιμόρφωση Περιφερειακών και
Δημοτικών Συμβούλων για τη μετάβαση
στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας.

Ημερίδες Επιμόρφωσης Δημοτικών και
8.1 Περιφερειακών Συμβούλων.
Ενημέρωση και κατάρτιση εργαζομένων
στην αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού για
τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα «Καλλικράτης».
9
9.1 Ενημέρωση εργαζομένων σε Δήμους και
αιρετές περιφέρειες και κατάρτιση

Συνεχίζεται στο
2011
Συνεχίζεται στο
2011
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εργαζομένων που θα στελεχώσουν τα νέα
e- Κ.Ε.Π και τις Μονάδες Διαφάνειας και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

10

Διερεύνηση και Αποτύπωση
Εκπαιδευτικών Αναγκών για
Εξειδικευμένα Προγράμματα
Επιμόρφωσης Αιρετών και Εργαζομένων
στην Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού για
τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ι.Τ.Α

Συνεχίζεται στο
2011

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συνεχίζεται στο
2011

Εκπόνηση μελέτης αποτύπωσης των
10.1 εκπαιδευτικών αναγκών της Τ.Α.
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
αναφορικά με την
εκπαίδευση/επιμόρφωση αιρετών και
10.2 εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση.
Πρόγραμμα «Καλλικράτης» στα Ν.Π Δ.Δ
και Ν.Π.Ι.Δ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
11
Καταγραφή - Απογραφή των πάσης
φύσεως Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού και των Περιφερειών.
11.1
Σύνταξη Προτύπων Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας για τα νέα Ν.Π.Δ.Δ
και επιχειρήσεων και οδηγών κατάργησης
11.1 / συγχώνευσης.
Δημιουργία εγχειριδίου κατάργησης /
11.2 συγχώνευσης Ν.Π.
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Συνεχίζεται στο
2011

Υποστήριξης-συγχώνευσης-κατάργηση
11.3 νομικών προσώπων της Τ.Α (HELP DESK).
Δημιουργία και λειτουργία Μηρτώου
11.4 Νομικών προσώπων της Τ.Α.

Συνεχίζεται στο
2011
12

Προεργασία για την κατάρτιση
προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων
και προσχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων
στο πλαίσιο του Ν. 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ι.Τ.Α

Συνεχίζεται στο
2011

Έκδοση προσχεδίων Προεδρικών
Διαταγμάτων, Κωδίκων για την Τοπική και
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
Υπουργικών Αποφάσεων και Κ.Υ.Α,
Εγκυκλίων κτλ σε εκτέλεση, εξειδίκευση, ή
συμπλήρωση της κύριας νομοθετικής
12.1 πρωτοβουλίας για τον «Καλλικράτη».
Συνεχίζεται στο
2011

13

Ενοποίηση - Προσαρμογή Υφιστάμενων
Πληροφορικών Συστημάτων στο πλαίσιο
προετοιμασίας και εφαρμογής του
Προγράμματος Καλλικράτης και
σχεδιασμός της νέας ηλεκτρονικής
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

ΚτΠ Α.Ε

Συνεχίζεται στο
2011
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Διοίκησης.
13.1
Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και
των υποδομών πληροφορικής.
Εντοπισμός και αντιμετώπιση των ειδικών
αναγκών της συνένωσης εφαρμογών που
είναι απαραίτητες να έχουν ενοποιηθεί
13.2 μέχρι 1.1.2011.
Ανάπτυξη κεντρικών οριζοντίων ενεργειών
για την υποστήριξη της μετάπτωσης
13.3 δεδομένων σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
Μετάπτωση δεδομένων στους νέους
οργανισμούς με ορίζοντα τον Δεκέμβριο
2010 για τις εφαρμογές προτεραιότητας
και τον Ιούνιο του 2011 για τις υπόλοιπες.
13.4

Συνεχίζεται στο
2011

Μεταφορά συγκεκριμένων Τομεακών
Πληροφοριακών Συστημάτων των
Νομαρχιών στα πληροφοριακά συστήματα
των Δήμων, των Περιφερειών και των
Γενικών Διοικήσεων σε συνάρτηση με τις
αντίστοιχες δραστηριότητες που
περιέρχονται στη δικαιοδοσία κάθε
13.5 οργανισμού.

Συνεχίζεται στο
2011

Δημιουργία "back office" των νέων
οργανισμών.
13.6

Συνεχίζεται στο
2011
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Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ"
14

Ηλεκτρονικός Δήμος/ Περιφέρεια/
Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

ΚτΠ Α.Ε

Συνεχίζεται έως
το 2014

Αποτύπωση και αποτίμηση υφιστάμενης
κατάστασης - Μοντελοποίηση
Ηλεκτρονικού Δήμου/Περιφέρειας:
Καταγραφή πρότυπων διαδικασιών για την
παροχή υπηρεσιών και προτύπων για την
εσωτερική οργάνωση του
14.1 νέου Δήμου/Περιφέρειας (Μελέτη).

Συνεχίζεται στο
2011

Ενίσχυση των δικτυακών υποδομών του
Δήμου/Περιφέρειας. Προσδιορισμός και
κοστολόγηση αναγκαίων νέων προμηθειών
14.2 σε hardware/software.

Από 1/1/2011

Αναβάθμιση/αναμόρφωση ιστοσελίδων
των Δήμων/Περιφερειών βάσει ενιαίων
14.3 προδιαγραφών.

Από 1/1/2011

Σχεδιασμός (μελέτη λειτουργίας,
προδιαγραφών, διαδικασιών κλπ.)
Μονάδας Διαφάνειας και ένταξη της στις
υπηρεσίες των νέων οργανισμών.
14.4

Από 1/1/2011

Πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου σε
14.5 επιλεγμένους δήμους/περιφέρειες.
Από 1/1/2011
Σταδιακή εφαρμογή του ηλεκτρονικού
μοντέλου σε όλους τους δήμους και τις
14.6 περιφέρειες της Νέας Αρχιτεκτονικής.

Από 1/1/2011

14.7 Σχεδιασμός και εξειδικευμένη
εκπαίδευση/υποστήριξη συγκεκριμένων

Από 1/1/2011

92

ομάδων προσωπικού των οργανισμών στις
απαιτήσεις του νέου μοντέλου
ηλεκτρονικού δήμου/περιφέρειας και
ειδική εκπαίδευση προσωπικού ομάδων
διαφάνειας.
Εγκατάσταση και Λειτουργία e-ΚΕΠ
15

Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

ΚτΠ Α.Ε

Σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία
1.200 νέων e-ΚΕΠ.

Συνεχίζεται στο
2011

15.1

Συνεχίζεται στο
2011

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
15.2 για τα νέα e-ΚΕΠ.

Συνεχίζεται στο
2011

15.3 Προσθήκη Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Συνεχίζεται στο
2011

15.4 Εκπαίδευση εργαζομένων στα e-ΚΕΠ.

Συνεχίζεται στο
2011

16

Κάρτα Δημότη- Πολίτη

Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Δεν έχει
Οριστικοποιηθεί

Συνεχίζεται στο
2011

Ι.Τ.Α

Συνεχίζεται έως
το 2014

16.1 Έκδοση «κάρτας Δημότη» για την
αυτόματη εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ.
έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και τη
διευκόλυνση της συμμετοχής σε
δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά
δημοψηφίσματα).

17

Μηχανισμός Υποστήριξης του
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την μετάβαση
στη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΕ.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης που
17.1 θα υποβοηθήσει την Ομάδα Διοίκησης

Συνεχίζεται έως
το 2014
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Έργου για την μετάβαση στον
«Καλλικράτη».

18

Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών στο
πλαίσιο της «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

Ι.Τ.Α

Συνεχίζεται έως
το 2014
Συνεχίζεται έως
το 2014

18.1 Αξιολόγηση Δήμων και Περιφερειών.

Πηγή: http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=22
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
∆ράση 1. Ο.Ε.Υ Περιφερειών και Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
∆ράση 2. Οικονοµικά Ο.Τ.Α
∆ράση 3. Μεταφορά αρµοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α.
∆ράση 4. Προσωπικό και Ο.Ε.Υ ∆ήµων
∆ράση 5. Υποδοµές στέγασης
∆ράση 6. Νησιωτικότητα
∆ράση 7. Ενηµέρωση ∆ηµάρχων, Περιφερειαρχών
∆ράση 8. Ενηµέρωση Περιφερειακών, ∆ηµοτικών Συµβούλων
∆ράση 9. Ενηµέρωση/κατάρτιση εργαζοµένων
∆ράση 10. Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών
∆ράση 11. Καλλικράτης στα Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆ Ο.Τ.Α
∆ράση 12. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου
∆ράση 13. Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστηµάτων
∆ράση 14. Ηλεκτρονικός ∆ήµος/ Περιφέρεια/ Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
∆ράση 15. Νέα e-Κ.Ε.Π.
∆ράση 16. Κάρτα ∆ηµότη- Πολίτη
∆ράση 17. Αξιολόγηση ∆ήµων και Περιφερειών στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»
∆ράση 18. Μηχανισµός Υποστήριξης

Πηγή: http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

1

Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Ε περί καθορισµού των ποσοστών
κατανοµής των πόρων στις ∆ηµοτικές ενότητες (άρθρο 266 παρ.3 Ν.3852/2010)
(εκδόθηκε η υπ' αριθ. απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010
τεύχος Β’)

2

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό ανώτατου ύψους προϋπολογισµού
εξόδων δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και διαβίβαση της απόφασης στο συµβούλιο
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (άρθρο 86 παρ.1 Ν.3852/2010) (προαιρετικό)

3

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και
Αιτιολογικής Έκθεσης από το συµβούλιο της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (άρθρο
86 παρ.2 Ν.3852/2010) (γίνεται µόνο όταν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει µεταβιβάσει
συγκεκριµένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες κατ' εφαρµογή των άρθρων 83
παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010- βλ. παρ.2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. οικ.
3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)108

4

Υποβολή σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και
Αιτιολογικής Έκθεσης στην Οικονοµική Επιτροπή για έλεγχο (αν δεν υποβληθεί έγκαιρα
το σχέδιο καταρτίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή) (άρθρο 86 παρ.2 & 3 Ν.3852/2010)
(γίνεται µόνο όταν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει µεταβιβάσει συγκεκριµένες,
αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες κατ' εφαρµογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84
παρ. 6 του Ν 3852/2010- βλ. παρ.2 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ
141/09.02.2011 τεύχος Β’)

5

Συνεδρίαση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης πριν τη σύνταξη του προσχέδιου του
προϋπολογισµού (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)

6

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του
δήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και
εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή. (άρθρο 63δ
& άρθρο 266 παρ. 4 ν. 3852/2010)

7

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισµού και υποβολή
της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 72 παρ.1α & άρθρο 86 Ν.3852/2010). Στην
αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε
πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της.

8

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ψήφιση προϋπολογισµού σε ειδική συνεδρίαση.
(άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010)

9

Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το
δηµοτικό συµβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικό στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και
δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν
τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος
∆ήµος. Οµοίως αντίστοιχη ανάρτηση γίνεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. Η
παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του
δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. (άρθρο 266 παρ.6
Ν.3852/2010)
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Κ.Υ.Α οικ. 3966/24-01-2011 (ΦΕΚ 141Β’/09-02-2011) «Οδηγίες για την κατάρτιση
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2011»
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10

11

12
13
14

υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο:
• ο ισοσκελισµένος προϋπολογισµός,
• τα πρακτικά της Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης πριν τη σύνταξη
του προσχέδιου του προϋπολογισµού
• η εισηγητική έκθεση και η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για το σχέδιο
προϋπολογισµού
• οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών
• οι πίνακες του υπηρετούντος προσωπικού (µόνιµου και ιδιωτικού δικαίου) - περιπτ. 16
άρθρο 4 ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011
• ο πίνακας οφειλών Π.Ο.Ε
• η βεβαίωση υπολοίπου ταµείου και καταθέσεων της ταµειακής υπηρεσίας
(µέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο (άρθρο 266
παρ.7 Ν.3852/2010 & Κ.Υ.Α οικ. 3966/24.01.2011)
∆ιενεργείται ο έλεγχος. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι
έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των
εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ο
Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα τον
προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Με βάση το άρθρο 2, παρ 4,
του ν. 3861/2010 «πρόγραµµα διαύγεια», η απόφαση πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο
διαφορετικά δεν εκτελείται
Μετά τη ψήφιση: Εισήγηση υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου προς την
Οικονοµική Επιτροπή για κατάρτιση τριµηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων (άρθρο 266
παρ.9 Ν.3852/2010)
Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων οικονοµικής επιτροπής στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο (εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε
τριµήνου) (άρθρο 72 παρ.1β & άρθρο 266 παρ.9 Ν.3852/2010)
∆ηµοσίευση της έκθεσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (άρθρο 72 παρ.1β & άρθρο 266
παρ.9 Ν.3852/2010)

Πηγή: http://www.dimosnet.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣτΠ & Γ.Ε.∆.∆ 2009

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2009 του Γ. Ε. ∆. ∆ σελ.51
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΩΝ 1998-2009 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2009

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2009 του ΣτΠ, σελ. 21
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ (1998-2009)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΕΑ

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2009 του ΣτΠ, σελ. 22
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ

Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2009 του ΣτΠ, σελ 105 & 107
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