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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

Νέν πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο - Βαζηθέο αξρέο
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ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

 Αλεμαξηεζία ΔΛΣΑΣ
 Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην ηξαηεγηθήο (ΜΓΠ)
 χζηαζε Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνχιηνπ

 χζηαζε Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Βνπιήο
 Αλαβάζκηζε ξφινπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
 Ννκφο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ην δεκφζην ινγηζηηθφ (Ν.









4270/2014) - Γεκηνπξγία Μεηξψνπ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα
Λνγηζηηθή Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα
Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ
Αλαβάζκηζε ξφινπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ

ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

• Η δεκηνπξγία Μεηξψνπ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο,
ζην νπνίν εληαζήθαλ νη ΟΣΑ θαη ηα λνκηθά ηνπο
πξφζσπα
• Η Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, κέζσ ηεο φπνηαο
θαηαβάιινληαη
νη
δαπάλεο
κηζζνδνζία
ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο
πξνζψπσλ
• H Δηζαγσγή ηνρνζεζίαο ζηνπο ΟΣΑ θαη ζηα ΝΠΓΓ
• To Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ
• Tν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (ΟΠΓ)
• Αλαβάζκηζε
ηνπ
ξφινπ
ηνπ
Πξντζηακέλνπ
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ
• Γηαηάθηεο Γαπαλψλ - Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ Μεηξψν Γεζκεχζεσλ

ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΑΙΚΔ
ΑΡΥΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

•
•
•
•

Αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
ζηην απσή ηηρ οικονομικόηηηαρ,
ζηην απσή ηηρ αποδοηικόηηηαρ,
ζηην απσή ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ,.

• Αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο.
• Αξρή ηεο δηαθάλεηαο.
• Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο.

ΝΔΟ ΠΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ - Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ Π.Ο.Τ.

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ
Π.Ο.Τ.:

• Ρφινο ζεκαηνθχιαθα ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
• Θεζκηθφ αληίβαξν ζηηο δηαζέζεηο ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ γηα
ππέξβαζε δαπαλψλ
• Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
δεζκεχζεσλ - δελ ζπληάζζεη έγγξαθα αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ
ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ.
• Μεξηκλά γηα ηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ
• Μεξηκλά γηα ελ παξνρή έγθαηξσλ θαη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα, ζην επνπηεχνλ Τπνπξγείν,
ζην ΓΛΚ θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
• Οθείιεη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε εληνιήο, απφ νπνηαδήπνηε
αξκφδηα αξρή, αλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάιεςε
ππνρξέσζεο ή εθηέιεζε δαπάλεο πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ πνζνζηψλ δηάζεζεο ή ηνπ Μ.Π.Γ.. ή
δελ είλαη λφκηκε θαη θαλνληθή, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο ηελ
ελ ιφγσ αξρή
• Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ θνξέα.
• Σε ζχζηαζε θαη ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ζηε
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, αλαθνξηθά ηφζν κε ηηο δαπάλεο φζν
θαη κε ηα έζνδα.
• Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηνπ θνξέα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Προϋπολογιζμός ως
εργαλείο
προγραμμαηιζμού

• Το ποςό που θα ανέλθουν οι δαπάνεσ - προςδιοριςμόσ πίτασ
• Προςδιοριςμόσ κατανομήσ δαπανών μεταξύ των δραςτηριοτήτων,
ώςτε να είναι αποδοτικέσ και αποτελεςματικέσ οι πολιτικέσ.
• Η κατάρτιςη του προώπολογιςμού δεν είναι τεχνικό ζήτημα αλλά
πρωτίςτωσ πιλοτικό

Προϋπολογιζμός ως
εργαλείο
δημοζιονομικής
διατείριζης

• Στόχοσ η διαχείριςη των πόρων να γίνεται με αποτελεςματικό,
νόμιμο και αποδοτικό τρόπο
• Τουλάχιςτον Ιςοςκελιςμένοσ προώπολογιςμόσ
• Η λειτουργία του προώπολογιςμού ωσ προσ το ςκέλοσ των εξόδων
είναι δεςμευτική,
• Ολοκληρωμένο πλαίςιο Δράςησ (ΟΠΔ)

Διαβούλεσζη –
Σσμμεηοτικός
Προϋπολογιζμός

• Η κατάρτιςη του Προώπολογιςμού και του Ετήςιου Προγράμματοσ
Δράςησ όπωσ και η εκπόνηςη του τετραετούσ Επιχειρηςιακού
Προγράμματοσ ενδείκνυται για τη λειτουργία μιασ δυναμικήσ
δημοτικήσ διαβούλευςησ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Με
ηνλέζνδα
πξνυπνινγηζκφ
• Σα
εηεζία
(εηζπξάμεηο) ηνππξνζδηνξίδνληαη:
Γήκνπ
• Σν πνζφ ζην νπνίν ζα αλέιζνπλ νη δαπάλεο ηνπ δήκνπ

• Η θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ δήκνπ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΡΙΜΟΙ

 Έζνδα

ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ηα πνζά πνπ
εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, αλεμαξηήησο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.
 Έμνδα ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη νη πιεξσκέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην νπνίν
αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε πιεξσκήο.
 Πηζηψζεηο είλαη ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα
ηελ πιεξσκή ζπγθεθξηκέλσλ θαηά ην αληηθείκελν δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ
(άξζξν 6 παξ. 1 ΒΓ 17/5-15/6/1959). Καηά θαλφλα, ε πξφβιεςε
αλάινγεο πίζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζπληζηά απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ
Γήκνπ.

ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΟΓΧΝ

0. Σαθηηθά Έζνδα
1. Έθηαθηα Έζνδα
2. Έζνδα Π.Ο.Δ. πνπ βεβαηψλνληαη γηα
πξψηε θνξά
3. Δηζπξάμεηο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ απφ
Π.Ο.Δ.

4. Δηζπξάμεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη
επηζηξνθέο ρξεκάησλ
5. Υξεκαηηθφ ππφινηπν

ΓΙΑΚΡΙΗ ΔΞΟΓΧΝ

6. Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο ρξήζεο
7. Δπελδχζεηο

8. Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. θαη ινηπέο
απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο
9. Απνζεκαηηθφ

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΔΟΓΧΝ ΣΑ

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΓΑΠΑΝΧΝ Σ.Α.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Πξνζδηνξηζκφο
Δζφδσλ :

•
•
•
•

Πξνζδηνξηζκφο
ζηαζεξψλ –
ππνρξεσηηθψλ
δαπαλψλ

• Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη αηξεηψλ
• Δπηρνξεγήζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, εηζθνξέο ζε ζπλδέζκνπο,
ΦΟΓΑ θιπ , Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο
• Τπνρξεψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ
• Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ
• Γαπάλεο πνπ απνξέζνπλ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο
• Λνηπέο ζηαζεξέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο (ζπληεξήζεηο , κηζζψκαηα
αθηλήησλ , ηέιε θιπ)

Πξνζδηνξηζκφο
ινηπψλ δαπαλψλ

ην ζεζκηθφ πιαίζην,
Σελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο
Σνπ θφζηνπο ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ
ηηο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα δξάζεηο θαη έξγα ηνπ δήκνπ

• Ιεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ
• Πξνζδηνξηζκφο λέσλ Μειεηψλ θαη έξγσλ (κέζνπ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο)
• Πξνζδηνξηζκφο ινηπψλ δξάζεσλ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΒΗΜΑΣΑ
1ν

2ν
3ν
4ν
5ν
6ν
7ν
8ν
9ν
10ν

ΟΡΓΑΝΑ
Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία
Λνηπέο
ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ
Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή
Δπηηξνπή
Γηαβνχιεπζεο
Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή
Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή
Παξαηεξεηήξην
Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή
Γεκνηηθφ
πκβνχιην
Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία
Τπεξεζία
Δπνπηείαο

ΔΝΔΡΓΔΙΔ
Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκνχ

ΥΡΟΝΟ
Μέρξη 20 Ινπιίνπ

Πξνεηνηκαζία πξνυπνινγηζκνχ θαη
ππνβνιή ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
πδήηεζε Πξνυπνινγηζκνχ

Μέρξη 20 Ινπιίνπ

χληαμε πξνυπνινγηζκνχ εηζήγεζε
Γ..
Δλζσκάησζε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε
δεδνκέλσλ ΤΠΔ
Γλσκνδφηεζε γηα πξνυπνινγηζκφ
Δηζήγεζε πξνυπνινγηζκνχ
ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην
Φήθηζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Ο.Π.Γ.

Μέρξη 20
επηεκβξίνπ
Μέρξη 20
επηεκβξίνπ

Δλζσκάησζε πξνυπνινγηζκνχ ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΔ
Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ

Μέρξη 20 Ινπιίνπ

Μέρξη ηέινο
Οθησβξίνπ
Έσο 15 Ννεκβξίνπ,
Με ηελ ςεθηζγ
31ε Γεθεκβξίνπ.

ΝΟΜΙΜΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΑΠΑΝΧΝ

Να πξνβιέπεηαη ε δαπάλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ

Να εγθξηζεί θαη αλαιεθζεί ε δαπάλε απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ

Να εθηειεζηεί κε λφκηκν ηξφπν (π.ρ. δηαγσληζκφο)

Να εθθαζαξηζηεί

Να πιεξσζεί

ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ

1ν

• Αίηεκα Αξκφδηαο Τπεξεζίαο
ηνπ Γήκνπ

2ν

• Έθδνζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο απφ ηνλ Π.Ο.Τ.

3ν

4ν

5ν

• Τπνγξαθή απφ Γηαηάθηε

• Καηαρψξεζε ζην Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ
• Αλάξηεζε Γηαχγεηα (θαη
ΚΗΜΓΗ γηα δεκφζηεο
ζπκβάζεηο)

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΑΠΑΝΧΝ

Γεκφζηεο ζπκβάζεηο (Πξνκήζεηεο, Γεληθέο ππεξεζίεο,
Έξγα, Μειέηεο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο)
Γαπάλεο κηζζνδνζίαο
Μηζζψζεηο
Μεηαβηβάζεηο

Λνηπέο δαπάλεο

ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ

Δίδε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ

Η αλάζεζε ησλ
δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ γίλεηαη
κε :

• πκβάζεηο έξγσλ
• πκβάζεηο πξνκεζεηψλ
• πκβάζεηο εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ
• πκβάζεηο Γεληθψλ ππεξεζηψλ

• Απ επζείαο αλάζεζε (κέρξη €20.000,00)
• πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο (κέρξη €60.000,00)
• Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο (πάλσ απφ
€60.000,00)
• Γηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε (εηδηθέο
πεξηπηψζεηο

ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΓΑΠΑΝΧΝ

Η εθθαζάξηζε
ηεο δαπάλεο
ζπλίζηαηαη
εηδηθφηεξα :

• ζηελ επαιήζεπζε ηεο πξνεγνχκελεο αλάιεςεο
ηεο δαπάλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 80/2016,
• ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο
πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν
λφκνο γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο θαη
• ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απαίηεζεο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο
ηνπ ελδερφκελνπ παξαγξαθήο ηεο (άξζξν 22
παξ. 1 ΒΓ 17/5-15/6/1959). Δμφθιεζε
παξαγεγξακκέλνπ ρξένπο ζπληζηά έιιεηκκα ζε
βάξνο ηνπ ππνιφγνπ (Δ Σκ. VII Απνθ.
886/2012, 885/2012).

ΔΝΣΟΛΗ ΠΛΗΡΧΜΗ

Υξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία εληέιιεηαη
ην αξκφδην ηακείν λα πιεξψζεη νξηζκέλν έμνδν ηνπ δήκνπ.
ην ρξεκαηηθφ έληαικα επηζπλάπηεηαη κε επζχλε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θάζε
δηθαηνινγεηηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ζαθψο ε βαζηκφηεηα
θαη ην χςνο ηεο απαίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ (άξζξν 25 ΒΓ 17/5-15/6/1959).
Απφ 20/7/2018, ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο απηφο λνείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 205 ηνπ Ν 4555/2018, ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξντζηάκελν ηεο
ππνθείκελεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη απφ ην ζπληάθηε.

ΠΛΗΡΧΜΗ

Οη δαπάλεο ησλ ΟΣΑ πιεξψλνληαη απφ ην δεκνηηθφ ηακείν, κε βάζε
λφκηκνπο ηίηινπο πιεξσκήο

Η έθδνζε ή ζπλππνγξαθή ή παξαιαβή ή εμφθιεζε επηηαγψλ απφ ηνλ
δήκαξρν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δήκνπ θαη γεληθά ε αλάκημή ηνπ ζε
δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο δελ επηηξέπνληαη
(άξζξν 204 παξ. 6 Ν 4555/2018).
Πέξαλ ηνπ δεκνηηθνχ ηακία, ιφγνη αζθαιείαο επηβάιινπλ ηε
ζπλππνγξαθή ησλ επηηαγψλ απφ δεχηεξν ππάιιειν ηεο ηακεηαθήο
ππεξεζίαο, απνθιεηνκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ησλ δεκάξρσλ θαη ησλ
ινηπψλ αηξεηψλ.

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ

Γεκνηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλεηαη θάζε ηξίκελν απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
Σν Παξαηεξεηήξην, επίζεο, παξαθνινπζεί ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απνηππψλεηαη ζην
Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.).
Έσο ην ηέινο Μαΐνπ, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ινγαξηαζκφ
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Μέζα ζε δχν (2) κήλεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνειέγρεη θαη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε
ηνπ δηκήλνπ, ππνβάιιεη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, καδί κε Έθζεζή
ηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ο Ιζνινγηζκφο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ειέγρνληαη
απφ έλαλ νξθσηφ ειεγθηή - ινγηζηή.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ, απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
Απνινγηζκνχ ή θαη ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη δηαηππψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηφλ,
Κάζε ρξφλν γίλεηαη ν απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ζε εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνηηθήο δξάζεο.

ΔΛΔΓΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΧΝ ΓΗΜΧΝ

Παξαηεξεηήξην
Οικονομικής
Ασηοηέλειας Ο.Τ.Α.

•Η θαηάξηηζε απφ ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα,
ξεαιηζηηθψλ θαη ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ,
•Η παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ
σο άλσ θνξέσλ ζε ηξηκεληαία βάζε, φπσο απνηππψλνληαη ζην
«Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο» (Ο.Π.Γ.),

Ελεγκηικό Σσνέδριο

• Πξνιεπηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ (κέρξη 31.7.2018)
• Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο δαπαλψλ
• Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο πκβάζεσλ

Ορκωηοί Ελεγκηές –

• Έιεγρνο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

Εζωηερικός έλεγτος
- Σύζηημα
εζωηερικού έλεγτοσ

• Δίλαη κηα ζπλερήο ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία
ηελ βνεζά λα αλαθαιχςεη θαη λα αμηνινγήζεη ηνπ
θηλδχλνπο.

ΔΤΘΤΝΔ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

Ο λφκνο 4270/2014 θαζηεξψλεη αζπκβίβαζην:
• κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηάθηε θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Πξντζηακέλνπ
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,
• κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηάθηε θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ θαη
• κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηάθηε θαη ηνπ εθθαζαξηζηή κε ηα θαζήθνληα ηνπ
δηαρεηξηζηή ρξεκάησλ, αμηψλ θαη πιηθνχ (άξζξα 65 παξ. 2-3 θαη 151 Ν 4270/2014).
• Πέξαλ ηνχησλ, δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν νη ηδηφηεηεο ηνπ
ειέγρνληνο θαη ηνπ ειεγρφκελνπ.

χκθσλα κε ην άξζξν 211 ηνπ λ. 4604/2019 πξνβιέπεηαη φηη:
• «Οι ςπάλληλοι ηων Γενικών Διεςθύνζεων, Διεςθύνζεων και Τμημάηων ηων
Οικονομικών Υπηπεζιών ηων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και ηων νομικών πποζώπων
αςηών, καθώρ και οι ςπάλληλοι πος αζκούν καθήκονηα ζσεηικά με ηιρ απμοδιόηηηερ ηων
οικονομικών ςπηπεζιών, καηά ηην άζκηζη ηων καθηκόνηων αςηών, δεν θεωπούνηαι
δημόζιοι ςπόλογοι και εςθύνονηαι μόνο για δόλο ή βαπεία αμέλεια, καηά ηιρ διαηάξειρ
ηος Υπαλληλικού Κώδικα».

Ευχαριςτοφμε για την προςοχή
ςασ

KΑΛΗ ΔΤΝΑΜΗ &
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ Α

