ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 76/2019
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τις Παρέδρους
Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Λήδα Χαραλαμπίδου.
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνήλθε στις 11 Φεβρουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το
49Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ΝΠΔΔ «Κέντρο
Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού του Δήμου ΧΧΧ.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο
Ι. Με την από 7.1.2019 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο
Νομό ΧΧΧ ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτής, βάσει της
145/29.11.2018 πράξης επιστροφής, και του ως άνω ΝΠΔΔ Δήμου ΧΧΧ
(913/31.12.2018 έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω
χρηματικού εντάλματος, ποσού 6.861,40 ευρώ, που αφορά στην καταβολή σε
χρήμα της αξίας παροχής γάλακτος για το έτος 2014 και α΄ τρίμηνο 2015.
Σύμφωνα με την Επίτροπο η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι α) η
σχετική δαπάνη θα έπρεπε να έχει εγγραφεί στον Κ.Α. Εξόδων 81 «Πληρωμές που
αφορούν Υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.)», β) δεν
προκύπτει η έκδοση σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 20152018 στον ως άνω Κωδικό καθώς και η ανατροπή αυτής κατά τα αντίστοιχα έτη
και γ) η 116/15.10.2018 απόφαση του Δ.Σ., για την καταβολή σε χρήμα του
γάλακτος που δεν χορηγήθηκε το ως άνω χρονικό διάστημα, εκδόθηκε μετά την
πάροδο της προθεσμίας των 4 μηνών που θέτει το άρθρο 97 του ν. 4483/2017.
II. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4483/2017 (Α΄107/31.7.2017) «1. Τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και
2016, που προβλέπονται … και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για
την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: α. να
αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α., β. να
υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των
Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους,
σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός

των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία
λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), οι προθεσμίες για τη Διοίκηση
είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις0020διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει
ότι αυτές είναι αποκλειστικές ή αφορούν έκδοση δυσμενούς ατομικής διοικητικής
πράξης.
III. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με την 116/15.10.2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω ΝΠΔΔ αναγνωρίστηκε η
οφειλή του από τη μη χορήγηση γάλακτος έτους 2014 και α΄ τριμήνου 2015 στους
δικαιούχους υπαλλήλους του, λόγω σχετικών άγονων διαγωνισμών και
αποφασίστηκε η καταβολή της αξίας του, συνολικού ποσού 6.861,40 ευρώ, σε
χρήμα. Για την προμήθεια του γάλακτος της ως άνω περιόδου είχαν εκδοθεί,
αντίστοιχα, οι 101/13.2.2014 και 104/13.2.2015 αποφάσεις ανάληψης της
υποχρέωσης, οι οποίες ανατράπηκαν με τις 7/2015 και 5/2016 αποφάσεις του ως
άνω Διοικητικού Συμβουλίου. Συνακόλουθα εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό
ένταλμα για την καταβολή του ως άνω ποσού των 6.861,40 ευρώ σε βάρος των
πιστώσεων του ΚΑΕ 15-6063 «Λοιπές παροχές σε είδος υπαλλήλων (γάλατα
προσωπικού κλπ)».
IV. Με δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι η τασσόμενη στο άρθρο 97 του ν.
4483/2017 προθεσμία των 4 μηνών δεν ορίζεται ως αποκλειστική, η έκδοση της
ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ στις 15.10.2018 και η
ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 22.10.2018, δηλαδή μετά την
πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν αποκλείει τη χορήγηση σε χρήμα της αξίας του
γάλακτος των ετών 2012 -2016, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις
του νόμου. Περαιτέρω και ενόψει του ότι στους προϋπολογισμούς του ΝΠΔΔ για
τα έτη 2014 και 2015 είχαν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις για τη χορήγηση
του γάλακτος, όπως απαιτείται από το άρθρο 97 του ν. 4483/2017, νομίμως το
ΝΠΔΔ προβαίνει στην καταβολή της αξίας του σε χρήμα κατ’ εφαρμογή του
άρθρου αυτού. Τέλος και ενόψει του ότι η υποχρέωση της κατα-βολής του
χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί σε μη χορηγηθέν γάλα γεννάται με την έκδοση
της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. με την οποία αναγνωρίζεται η σχετική οφειλή, το
ποσό αυτής και τα πρόσωπα των δικαιούχων, αυτή δεν συνιστά οφειλή από
προηγούμενα έτη και ως εκ τούτου ορθά η σχετική δαπάνη δεν βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
81, καθόσον σε αυτόν εγγράφονται οι οφειλές από δαπάνες που έχουν γίνει αλλά
δεν έχουν εξοφληθεί το έτος που έγιναν και για τις οποίες και μόνον θα πρέπει να
τηρείται η κατ’ έτος ανάληψη και ανατροπή της σχετικής πίστωσης. Συνακόλουθα

η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα
έπρεπε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του
οποίου βαρύνει.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 49Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής
του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου ΧΧΧ» δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού
έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

