ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 57/2019
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους
Παρέδρους Φωτεινή Πούλιου και Παναγιώτη Παππίδα (εισηγητή).
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνήλθε στις 28 Ιανουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το Β
347, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα του Δήμου ΧΧΧ.
Σκέφτηκε σύμφωνα με τον Νόμο
I. Με την από 10.12.2018 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον
Νομό ΧΧΧ ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτής και του ως
άνω Δήμου (5965/4.12.2018 έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω
χρηματικού εντάλματος, ποσού 22.047,20 ευρώ, που αφορά σε αγορά
προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας και εκδηλώσεων για το Δημοτικό
Σχολείο ΧΧΧ. Κατά την Επίτροπο, δεν επισυνάπτεται οικοδομική άδεια.
II. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 29 και 30 του ν. 4495/2017
«Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 167) συνάγεται ότι για την τοποθέτηση λυόμενης κατασκευής απαιτείται
οικοδομική άδεια, η έλλειψη της οποίας καθιστά την κατασκευή αυθαίρετη και τη
σχετική δαπάνη μη νόμιμη (πρβλ. ΚΠΕΔ VII Τμ. πράξεις 55/2018, 316/2014).
III. Στην κρινόμενη περίπτωση, με την 303/23.3.2018 απόφαση του Δημάρχου
ΧΧΧ εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία «ΧΧΧ» της προμήθειας
προκατασκευασμένης αίθουσας διδασκαλίας και εκδηλώσεων για το Δημοτικό
Σχολείο ΧΧΧ έναντι ποσού 22.047,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
για την εξόφληση του προμηθευτή εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα.
Μεταξύ των συνυποβαλλόμενων με αυτό δικαιολογητικών δεν υπάρχει οικοδομική
άδεια, απλώς ο Δήμος έχει καταθέσει αίτηση και φάκελο για την έκδοσή της (το
6445/30-11-2018 έγγραφο του Δημάρχου, που έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου του
Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 1239/30-11-2018). Με τα δεδομένα
αυτά, η επίμαχη δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Ενόψει όμως του ότι έχει κατατεθεί
αίτηση και φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, που έχει πρωτοκολληθεί
στο Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, τα αρμόδια όργανα του Δήμου

ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων αλλά από
συγγνωστή πλάνη και συνεπώς το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν
δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.
IV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να
θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το Β 347, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα του
Δήμου ΧΧΧ, ποσού 22.047,20 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

