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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το αριθ. πρωτ. 1129/10-12-2018 έγγραφό του το δημοτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΄΄ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄»
και σε συνέχεια με την αριθ. 168/11-2-2019 απόφαση του δ/κού συμβουλίου,
αποφάσισε:
«Α. Διαπιστώνει την αδυναμία συνέχισης λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας του
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού για τη στελέχωσή του και
αναστέλλει τη λειτουργία της.
Β. Υποβάλλει το αίτημά του προς το Δήμο Βέροιας για τη διεξαγωγή των υπηρεσιών της
οικονομικής υπηρεσίας του Σταθμού από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
Βέροιας.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Τέτο για τον παραπάνω σκοπό.».

Στον Ο.Ε.Υ. του ανωτέρω Ν.Π (ΦΕΚ 1227Β΄/2005) και στην παρ. Β.1.γ. του
άρθρου 2 περιλαμβάνεται Ταμιακή Υπηρεσία και ο ταμίας του Ιδρύματος ορίζεται με
απόφαση του Προέδρου υπάλληλος του Ιδρύματος.

Με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 240, του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
ορίζεται ότι:
«2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 (παρ.5), 234, 235 και 236 (παρ. 1&3) εφαρμόζονται και στα
νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη  λειτουργία του νομικού προσώπου
ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή  κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά
πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία,  εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία
του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.».

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 204 (Ρυθμίσεις σχετικές με την
εκκαθάριση δαπανών - Eντολή πληρωμών στους δήμους), του Ν. 4555/2018
(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) (ΦΕΚ 133Α΄) ορίζεται ότι:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του
εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της
17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει
πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα,
νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα
όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους.
Κατ' εξαίρεση:
α) στους μικρούς δήμους που λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών μονάδων δεν
διαθέτουν Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής υπογράφονται μόνο από τον υπάλληλο που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν
με απόφαση δημάρχου,
β) στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και η ταμειακή
τους υπηρεσία διεξάγεται από το δήμο που τα έχει συστήσει, σύμφωνα με την παρ. 6 του



άρθρου 166 του ν. 3463/2006 (παρ.6.: Η ταμειακή υπηρεσία των νπδδ των Δήμων, τα οποία δεν
έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, διεξάγεται από αυτόν που την ασκεί στο Δήμο που τα έχει
συστήσει. Σε περίπτωση που η ταμειακή υπηρεσία, διεξάγεται μέσω των Δημόσιων Οικονομικών

Υπηρεσιών, αυτή διεξάγεται από υπαλλήλους του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος έχει συστήσει το νπ.), νοείται
ότι διεξάγεται εν γένει η λειτουργία της οικονομικής τους υπηρεσίας. Σε αυτή την
περίπτωση, οι αρμοδιότητες ανάληψης των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των
δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου και οι σχετικές πράξεις
υπογράφονται από τα όργανα που είναι αρμόδια για τις δαπάνες του δήμου.
Στους δήμους της ανωτέρω περίπτωσης α', η βεβαίωση δέσμευσης της πίστωσης που
συντάσσεται επί της απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης, υπογράφεται από τον οριζόμενο
κατά τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής υπάλληλο.».

Επίσης, στις Ερωτήσεις – Απαντήσεις, σχετικά με την Εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 203-207 του ν. 4555/2018 (Α΄133), που ανήρτησε στη σελίδα
του το Υπουργείο Εσωτερικών και στο ερώτημα επί του χρόνου και τρόπου
μισθολογικής εξέλιξης (άρθρο 204): 13. Για τα νπδδ, πότε οι αρμοδιότητες ανάληψης
των υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών τους ασκούνται από τις
αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου και οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα
που είναι αρμόδια για τις δαπάνες του δήμου;

δίνεται η εξής απάντηση:
«Σύμφωνα με την περ. β΄, της παρ. 1 του άρθρου 204 του ν.4555/2018, θα πρέπει να
συντρέχουν στα νπδδ, σωρευτικά οι δυο προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη, ήτοι α) να μην
έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό και β) η ταμειακή τους υπηρεσία να διεξάγεται από
το δήμο που τα έχει συστήσει. Σε αυτή την περίπτωση, οι αρμοδιότητες ανάληψης των
υποχρεώσεων, εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών ασκούνται από τις αντίστοιχες
υπηρεσίες του δήμου και οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τα όργανα που είναι αρμόδια
για τις δαπάνες του δήμου. Επισημαίνεται ότι, αναφερόμαστε σε αρμοδιότητες ανάληψης που
αφορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται στις διαδικασίες και όχι τον
Διατάκτη, που βεβαίως είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.
Δεδομένου ότι, η διάταξη αναφέρεται στα νπδδ, που δεν έχουν δικό τους διοικητικό προσωπικό
και όχι σε αυτά που δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα, νοείται ότι και με έναν τουλάχιστο
διοικητικό υπάλληλο, δύναται να ασκηθούν κατ’ εξαίρεση οι ως άνω αρμοδιότητες, όπως και
στους μικρούς δήμους της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου, εφόσον βέβαια η ταμειακή
εξυπηρέτηση γίνεται από το δήμο που έχει συστήσει το νομικό πρόσωπο, ώστε να μην τίθεται
ζήτημα με τα ασυμβίβαστα.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη
σχετικής απόφασης.
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