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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 37/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 3/17-3-2021  
ζςνεδπίαζηρ (με ηηλεδιάζκετη) ηος Γημοηικού 
ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
      Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθ. 17/2021 Απόθαζηρ 
ηος Ν.Π.Η.Γ. ηος Γήμος, πος αθοπά  ηην 
ηποποποίηζη Κανονιζμού Γιασείπιζηρ ηηρ 
Κοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος Είηζαρ. 

  
  ηελ Κνηλφηεηα Διενχζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Μαξηίνπ 

ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   
ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, χζηεξα απφ ηελ αξηζ. 
3711/12-3-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ 
εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη 
απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνχο 
πκβνχινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 
3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11-3-2020, ηεχρνο Ά)  θαη 
ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/05.03.2021(ΦΔΚ Β ́ 895) ΚΤΑ κε ζέκα 
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππφ ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805/03.03.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ 
Πέκπηε, 4 Μαξηίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηελ Σξίηε, 16 Μαξηίνπ 2021 θαη ψξα 
6:00»(Β’ 843)» (34ε εγθχθιηνο). 

  Ζ πξφζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Παζζαξψλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζψλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ 
πκβνχισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξφληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη δέθα 
επηά (17), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηψηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  3.  θήθαο Νηθφιανο 
  4.  Γεσξγνχιε Γηαλλνχια 

    5.  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεψξγηνο  
  7.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
  8.  Ράξξαο Φψηηνο 
  9.  Λαδάο Γεψξγηνο 
 
 
 

10. Ράδνο Γεψξγηνο 
11. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 
12. Νάζηνο Οδπζζέαο  
13. Πάηθαο ππξίδσλ  

  14. ηέθνο Θεφδσξνο  
15. Λενληίνπ Κσλ/λνο  
16. Γεκεηξηάδεο Γεψξγηνο 

  17. Εηάθθαο Γεψξγηνο 
 

  ΑΠΟΝΣΔ 
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 

2. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
3. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα   

4. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
5. Μπαιαηζφο Βαζίιεηνο  

6. Καηζνπιίδεο Παλαγηψηεο  
7. Καινγήξνπ Ησάλλα  
8. Λσξίδαο Γεψξγηνο 
9. ακαξάο Νηθφιανο 

10. Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο 
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νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα. 
  Οη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο, Σδηάιιαο Αζαλάζηνο, Καινγήξνπ 

Ησάλλα θαη Μαιηζζφβαο Παλαγηψηεο πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο 
ελεκέξσζεο θαη πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, ελψ ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 
Λάκπξνπ Γεκήηξηνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.     

  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

 Ο ππεξεζηαθφο Γξακκαηέαο θ. Γξφζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 
  Ύζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νκφθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηφο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:  
  1.-Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε ην Αζηηθφ ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ γηα 
επηδφηεζε εηζηηεξίνπ  δξνκνινγίσλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ γηα ην δηάζηεκα απφ 01/04/2021 
έσο 31/08/2021. 
  2.-Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Γξίβα Πεξηθιή ηνπ Βαζηιείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (πξψελ Ο.Γ.Γ.Τ.), ζηα 
Άλσ Ληφζηα - Μαγνπιέδα Αηηηθήο. 
  Δπί ηος 8ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
    Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαθεξφκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιφγν ζηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν θαη Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Η.Γ. ηνπ Γήκνπ θ. Βφηζηθα Αιθηβηάδε, ν 
νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηελ παξαθάησ εηζήγεζε, πνπ ηνπο είρε 
δνζεί έγθαηξα,θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά, πξφηεηλε λα εγθξηζεί 
θαη έρεη σο εμήο: 

  «Κπξίεο θαη Κχξηνη ζχκβνπινη,  

 Σχκθσλα κε ην Νφκν 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξν 257 (Καλνληζκνί – 

Σπκβάζεηο) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο αθφινπζνπο 

θαλνληζκνχο: 

 α. Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε θαη 

νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, θαζψο θαη 

ην αλψηαην φξην απηνχ. 

 β. Καλνληζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ηα πξνζφληα 

πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο. 

 γ. Καλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη άιινη 

θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 

 Με ηελ ππ. αξηζ. 397/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Γηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

 Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο 

δεηήζεθε ε λνκηθή ζπκβνπιή – γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ην αίηεκα πνπ ππεβιήζεη ζηελ ππεξεζία καο 

απφ ηελ Υπάιιειν ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. Κα Α. Μ. ΓΔ Γηνηθεηηθφ (ΗΓΑΦ)» θαη αθνξά ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ΦΔΠ ζηηο Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ έπεηηα απφ ηνλ Κιεηζζέλε Η θαη εάλ ε 

αλσηέξσ, σο κνλαδηθή ππάιιεινο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (ΗΓΑΦ) ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο 

ππνρξενχηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζκ. 70/2019 απφθαζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. πεξί αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηεο, λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε, εθθαζάξηζε θαη 

πξνζππνγξαθή ησλ νηθείσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

Καζψο επίζεο θαη ζε εξψηεκα πνπ  ππνβάιιακε ζηελ Γήκνο ΝΔΤ γηα ην παξαπάλσ ζέκα καο απάληεζαλ 

ζρεηηθά φπσο παξαθάησ: 

 Καηφπηλ: 

 α. Τεο λνκηθήο ζπκβνπιήο – γλσκνδφηεζεο, ζηελ Κνηλωθειή Επηρείξεζε ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ηωλ ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ ηπγράλεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ε πεξ. α 
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ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 204 λ. 4555/2018, όπωο αλαιύζεθε αλωηέξω θαη νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο 

θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, θαηά ηελ θξίζε κνπ, πξέπεη λα εμαθνινπζνύλ λα ππνγξάθνληαη από 

ηνλ κνλαδηθό ππάιιειν ΘΔΑΥ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο θη ελ πξνθεηκέλω από ηελ θα Μαξίλα Αγγέιε, όπωο απηή νξίζηεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 70/2019 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο θαη ε νπνία 

νπδέπνηε πξνζέβαιε εκπξόζεζκα ηελ ωο άλω απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζε ηζρύ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

 β. Τεο απάληεζεο απφ ηελ Γήκνο Νεη ζε εξψηεκα πνπ ζέζακε θαη αθνξά ηελ ππνγξαθή ησλ 

ρξεκαηηθψλ  εληαικάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη εάλ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ηα ππνγξάθεη ν ππάιιεινο 

ΗΓΑΦ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ή εάλ κπνξεί λα νξηζηεί άιινο ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ, φηαλ ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηελ έρεη ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ δήκν. Λάβακε 

ηελ απάληεζε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 204 παξ. 1α θαη ηειεπη. εδαθ. παξ. 1β ηνπ Ν. 

4555/18, ζπλάγεηαη φηη ηα ΦΔΠ ζα ππνγξάθεη ΜΟΝΟ ν ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλσ φπσο ηξνπνπνηεζεί ην 

άξζξν 14
ν 

 ΠΛΗΡΧΜΕ 

θαη αθνξά ηα εληάικαηα πιεξωκήο θαη λα ζπκπιεξωζεί όπωο παξαθάηω: 

 Εληάικαηα Πιεξωκήο 

 α. Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, θαη' 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, ππνγξάθνληεο ησλ πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ 

Φ.Δ.Π. είλαη ν εθδφηεο (ζπληάμαο), ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ν ηακίαο ηεο 

ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 

 β. ηελ πεξίπηωζε πνπ Ν.Π.Θ.Δ. έρεη έζηω θαη έλα άηνκν δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, πνπ δελ 

είλαη επαξθώο ζηειερωκέλα, ρωξίο Π.Ο.Τ. θαη ηελ ηακεηαθή ππεξεζία αζθεί δηαθνξεηηθόο 

ππάιιεινο, γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο περίπτωσης α’ της παρ. 1 τοσ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, δει. 

νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ππνγξάθνληαη κόλν από ηνλ ππάιιειν 

πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ κε απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα θαη κε ηελ απάντηση 

ΥΠ.ΕΣ. Νο 13 γηα αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπσο επεμεγείηαη παξαθάησ: 

 

 γ. Δπεηδή ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ είλαη πιήξωο ζηειερωκέλε ωο Ν.Π.Θ.Δ. θαη δελ έρεη 

Πξνϊζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαη επεηδή ε ηακεηαθή δηαρείξηζε αζθείηαη από ππάιιειν 

πνπ έρεη νξίζεη ν Δήκνο Ζίηζαο, ζα ηχρεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ην άξζξν 204 παξ. 1 πεξ. α λ. 

4555/2018 πνπ νξίδεη φηη : «Καη` εμαίξεζε: α) ζηνπο κηθξνύο δήκνπο πνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη 

νξγαληθώλ κνλάδσλ δελ δηαζέηνπλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο υπογράθονηαι μόνο από ηον υπάλληλο που ορίζεηαι για ηον ζκοπό 

αυηόν με απόθαζη Προέδρου». 

 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΧΣΕΡΘΚΧΝ ΔΑΠΑΝΕ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΘΕΜΑΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΧΝ ΔΘΑΣΑΞΕΧΝ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 203-207 ΣΟΤ Ν. 4555/2018 (Α' 133) Πνηνο ππνγξάθεη ΦΔΠ, 

Πξάμεηο εθθαζάξηζεο, Γξακκάηηα είζπξαμεο, Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα ΝΠΓΓ 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/ FAQ/ Efarmogi203-207N4555-2018/) 

 Με ηελ απάληεζε Νν 15 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΕ (ελφηεηα Κιεηζζέλεο) νξίδεηαη φηη: 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4555/2018 εληάζζνληαη νη ΟΤΑ θαη ηα λπδδ απηώλ θαη σο εθ 

ηνύηνπ δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

λπηδ ησλ δήκσλ θαη δηέπνληαη από ηηο εηδηθέο γηα απηέο δηαηάμεηο θαη από ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο 

ηνπο. Παξάιιεια όκσο επηζεκαίλνπκε όηη: -νη πεξηζζόηεξεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζην 

Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη νθείινπλ επίζεο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο ελ ιόγσ θνξείο (π.ρ. λ.4270/2014, π.δ. 80/2016) θαη όηη -από ηελ ππαγσγή ησλ δαπαλώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ζύκθσλα κε λνκνινγία απηνύ, ν 

έιεγρνο απηόο ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θαλνληζκνύ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε 

https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/%20FAQ/%20Efarmogi203-207N4555-2018/
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ/ηνο ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ινπλίνπ 1959, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθό ησλ δήκσλ, πξνζαξκνζκέλεο 

βεβαίσο ζηα όξγαλα ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ (Πξ. 204/2013 VIIΤκήκα). Ωο εθ ηνύηνπ, ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη βεβαίσο (θαη ηα ΝΠΙΔ) λα εθαξκόδνπλ αλαινγηθά θαη όπνηεο λεώηεξεο 

δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηνπο δήκνπο, όπσο απηέο ηνπ λ.4555/2018. Παξεκπηπηόλησο, 

ζθόπηκν ζα ήηαλ νη θαλνληζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκόδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην πνπ ηηο αθνξά, ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ δεηήκαηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ θαη 

θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπο θαη λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο αλαγξάθνληαη: 

 - Τα ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, πνπ είλαη δηθαηνχρνο. 

 - Αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. 

 - Οη πξνο ρξέσζε ινγαξηαζκνί, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ ηειεπηαία 

αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ δεκφζηαο ινγηζηηθήο. 

 - Σε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ ρξεψλεηαη απνηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Οη πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνί θξαηήζεσλ, θαηά θσδηθφ θαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Τελ έλδεημε γηα ζεψξεζε απφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην ή γηα κε ζεψξεζε - Τν ζπλνιηθφ πνζφ 

Δληάικαηνο (ζπλνιηθή δαπάλε) αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Τν θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ηνπ Δληάικαηνο πξνο ηνλ δηθαηνχρν αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Τα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο επηζπλάπηνληαη ηα θαηά ηελ λνκνζεζία απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 Τν Έληαικα Πιεξσκήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηακία, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή, είηε κε 

πίζησζε Λνγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε παξάδνζε επηηαγήο ζηνλ δηθαηνχρν. 

 Τα Δληάικαηα Πιεξσκήο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά αξρεηνζεηνχληαη απφ ην 

Λνγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία. 

 Σην ζεκείν απηφ ζαο θαιψ φπσο εγθξίλεηε θαη ςεθίζεηε ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα 

κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε»  

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θ. Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο θαηέζεζε 
ζην ζψκα ηελ ππ’αξηζ.17/2021 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, 
πξνηείλνληαο ηελ έγθξηζή ηεο, πνπ έρεη σο εμήο: 

           «     

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                          ΑΠΟΠΑΜΑ 
ΝΟΜΟ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ                             Πξαθηηθό Αξηζκ. 04/19-02-2021 ζπλεδξίαζεο 
ΚΟΘΝΧΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ                    ηνπ Δ.. ηεο Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο 
ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ                                                            ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο 
  
 

                                                                               ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

 ΘΕΜΑ: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 68/2019  

 απόθαζεο  Έγθξηζε Καλνληζκνύ Δηαρείξηζεο 

 ηεο Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο Δήκνπ Ζίηζαο» 

 

Αξηζ. Απόθ.:  17/2021 

 

 Σηελ Τ.Κ. Βνπλνπιαγηάο θαη ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα 

ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 14:30 κ.κ., ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, ε νπνία 

ΑΔΑ: 9ΒΠΣΩΡΓ-1ΕΝ



                                                                                          5 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10,φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ  Ν.4623/2019, θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο ΚΥΑ 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 7062/01.02.2021 (ΦΔΚ 363/01.02.2021 ηεχρνο Β’) κε ζέκα:  «Τξνπνπνίεζε ηεο ππν 

ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ.6877/29-01-2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο 

Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ ηε Σάββαην 30 Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα 8 

Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00», ησλ ΚΥΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 6882/31.01.2021 (ΦΔΚ 346/31.02.2021 

ηεχρνο Β’) θαη ΚΥΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 6877/29.01.2021 (ΦΔΚ 341/29.01.2021 ηεχρνο Β’), ηεο εγθπθιίνπ 

ΥΠ.ΔΣ. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/142/νηθ.1813/ 01.02.2021 (30
ε
 εγθχθιηνο)πνπ αθνξά  “Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην 

πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ  ΥΠ.ΔΣ. 

εγθ.426/77233/13.11.2020,εγθ.427/77440/ 13.11.2020, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 187/15-02-

2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., ε νπνία  δεκνζηεχηεθε θαη αλαξηήζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ Είηζαο θαη επηδφζεθε λφκηκα ζε θάζε 

κέινο ηνπ Γ.Σ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, γηα ελεκέξσζε, 

ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πάλσ ζηα εμήο ζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν έληεθα (11) κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα ελλέα (9) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

               ΠΑΡΟΝΣΕ                                                    ΑΠΟΝΣΕ 
  1.  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο – Πξφεδξνο Γ.Σ.  1.  Ξήηα–Γνξγφιε Γηαλλνχια 

  2.  Μπνχηζηθνο Νηθφιανο – Αληηπξφεδξνο Γ.Σ.  2.  Τάζζεο Νηθφιανο 

  3.  Λαδάο Γεψξγηνο   

  4.  Παππά Αζελά 

  5.  Αιεμίνπ Σηαπξνχια 

  6.  Φάθαο Βαζίιεηνο 

  7.  Νάζηνο Οδπζζέαο  

  8.  Πάθνπ Διέλε  

.  9.  Αγγέιε Μαξίλα 

   

 Απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη εθ 

ηνπ λφκνπ απαηηνχκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειψλ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο δηα πεξηθνξάο (άξζξν 

6+7,παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4635/2019 

(Α΄167). 

 Τα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ δήκνπ 

Είηζαο θνο Φξήζηνπ Αλδξέαο. 

 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν  Πξφεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο πήξε ην ιφγν θαη είπε 

ζρεηηθά κε ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίιεςε. 

 Κπξίεο θαη Κχξηνη ζχκβνπινη,  

 Σχκθσλα κε ην Νφκν 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), άξζξν 257 (Καλνληζκνί – 

Σπκβάζεηο) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά ηνπο αθφινπζνπο 

θαλνληζκνχο: 

 α. Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε δηάξζξσζε θαη 

νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, θαζψο θαη 

ην αλψηαην φξην απηνχ. 

 β. Καλνληζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ηα πξνζφληα 

πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο. 

 γ. Καλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη άιινη 

θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο. 

 Με ηελ ππ.αξηζκ. 397/2019 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Γηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/423797/
https://dimosnet.gr/blog/laws/424514/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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 Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο 

δεηήζεθε ε λνκηθή ζπκβνπιή – γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ην αίηεκα πνπ ππεβιήζεη ζηελ ππεξεζία καο 

απφ ηελ Υπάιιειν ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. Κα Α. Μ. ΓΔ Γηνηθεηηθφ (ΗΓΑΦ)» θαη αθνξά ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ΦΔΠ ζηηο Δπηρεηξήζεηο ησλ ΟΤΑ έπεηηα απφ ηνλ Κιεηζζέλε Η θαη εάλ ε 

αλσηέξσ, σο κνλαδηθή ππάιιεινο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ (ΗΓΑΦ) ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο 

ππνρξενχηαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηφπηλ ηεο ππ. αξηζκ. 70/2019 απφθαζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. πεξί αλάζεζεο θαζεθφλησλ ηεο, λα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε, εθθαζάξηζε θαη 

πξνζππνγξαθή ησλ νηθείσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 

Καζψο επίζεο θαη ζε εξψηεκα πνπ  ππνβάιιακε ζηελ Γήκνο ΝΔΤ γηα ην παξαπάλσ ζέκα καο απάληεζαλ 

ζρεηηθά φπσο παξαθάησ: 

 Καηφπηλ: 

 α. Τεο λνκηθήο ζπκβνπιήο – γλσκνδφηεζεο, ζηελ Κνηλωθειή Επηρείξεζε ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο, 

αλαθνξηθά κε ηελ ππνγξαθή ηωλ ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ ηπγράλεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ε πεξ. α 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 204 λ. 4555/2018, όπωο αλαιύζεθε αλωηέξω θαη νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη 

ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα, θαηά ηελ θξίζε κνπ, πξέπεη λα εμαθνινπζνύλ λα ππνγξάθνληαη από ηνλ 

κνλαδηθό ππάιιειν ΘΔΑΥ πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπό απηό κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο θη ελ πξνθεηκέλω από ηελ θα Μαξίλα Αγγέιε, όπωο απηή νξίζηεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 70/2019 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλωθεινύο Επηρείξεζεο θαη ε νπνία 

νπδέπνηε πξνζέβαιε εκπξόζεζκα ηελ ωο άλω απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία εμαθνινπζεί λα είλαη 

ζε ηζρύ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

 β. Τεο απάληεζεο απφ ηελ Γήκνο Νεη ζε εξψηεκα πνπ ζέζακε θαη αθνξά ηελ ππνγξαθή ησλ 

ρξεκαηηθψλ  εληαικάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη εάλ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ηα ππνγξάθεη ν ππάιιεινο 

ΗΓΑΦ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ή εάλ κπνξεί λα νξηζηεί άιινο ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ, φηαλ ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε ηελ έρεη ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ δήκν. Λάβακε 

ηελ απάληεζε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 204 παξ. 1α θαη ηειεπη. εδαθ. παξ. 1β ηνπ Ν. 

4555/18, ζπλάγεηαη φηη ηα ΦΔΠ ζα ππνγξάθεη ΜΟΝΟ ν ππάιιεινο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλσ φπσο ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 14
ν 

 ΠΛΗΡΧΜΕ θαη αθνξά ηα 

εληάικαηα πιεξωκήο θαη λα ζπκπιεξωζεί όπωο παξαθάηω: 

 Εληάικαηα Πιεξωκήο 

 α. Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, θαη' 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, ππνγξάθνληεο ησλ πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ 

Φ.Δ.Π. είλαη ν εθδφηεο (ζπληάμαο), ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ν ηακίαο ηεο 

ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 

 β. ηελ πεξίπηωζε πνπ Ν.Π.Θ.Δ. έρεη έζηω θαη έλα άηνκν δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, πνπ δελ 

είλαη επαξθώο ζηειερωκέλα, ρωξίο Π.Ο.Τ. θαη ηελ ηακεηαθή ππεξεζία αζθεί δηαθνξεηηθόο 

ππάιιεινο, γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο περίπτωσης α’ της παρ. 1 τοσ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, δει. 

νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ππνγξάθνληαη κόλν από ηνλ ππάιιειν 

πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ κε απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα θαη κε ηελ απάντηση 

ΥΠ.ΕΣ. Νο 13 γηα αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπσο επεμεγείηαη παξαθάησ: 

 

 γ. Δπεηδή ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ είλαη πιήξωο ζηειερωκέλε ωο Ν.Π.Θ.Δ. θαη δελ έρεη 

Πξνϊζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαη επεηδή ε ηακεηαθή δηαρείξηζε αζθείηαη από ππάιιειν 

πνπ έρεη νξίζεη ν Δήκνο Ζίηζαο, ζα ηχρεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ην άξζξν 204 παξ. 1 πεξ. α λ. 

4555/2018 πνπ νξίδεη φηη : «Καη` εμαίξεζε: α) ζηνπο κηθξνύο δήκνπο πνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη 

νξγαληθώλ κνλάδσλ δελ δηαζέηνπλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο υπογράθονηαι μόνο από ηον υπάλληλο που ορίζεηαι για ηον ζκοπό 

αυηόν με απόθαζη Προέδρου». 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΧΣΕΡΘΚΧΝ ΔΑΠΑΝΕ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΘΕΜΑΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΧΝ ΔΘΑΣΑΞΕΧΝ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 203-207 ΣΟΤ Ν. 4555/2018 (Α' 133) Πνηνο ππνγξάθεη ΦΔΠ, 

https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
ΑΔΑ: 9ΒΠΣΩΡΓ-1ΕΝ
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Πξάμεηο εθθαζάξηζεο, Γξακκάηηα είζπξαμεο, Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα ΝΠΓΓ 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/ FAQ/ Efarmogi203-207N4555-2018/) 

 Με ηελ απάληεζε Νν 15 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΕ (ελφηεηα Κιεηζζέλεο) νξίδεηαη φηη: 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4555/2018 εληάζζνληαη νη ΟΤΑ θαη ηα λπδδ απηώλ θαη σο εθ 

ηνύηνπ δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

λπηδ ησλ δήκσλ θαη δηέπνληαη από ηηο εηδηθέο γηα απηέο δηαηάμεηο θαη από ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο 

ηνπο. Παξάιιεια όκσο επηζεκαίλνπκε όηη: -νη πεξηζζόηεξεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζην 

Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη νθείινπλ επίζεο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο ελ ιόγσ θνξείο (π.ρ. λ.4270/2014, π.δ. 80/2016) θαη όηη -από ηελ ππαγσγή ησλ δαπαλώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ζύκθσλα κε λνκνινγία απηνύ, ν 

έιεγρνο απηόο ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θαλνληζκνύ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ/ηνο ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ινπλίνπ 1959, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθό ησλ δήκσλ, πξνζαξκνζκέλεο 

βεβαίσο ζηα όξγαλα ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ (Πξ. 204/2013 VIIΤκήκα). Ωο εθ ηνύηνπ, ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη βεβαίσο (θαη ηα ΝΠΙΔ) λα εθαξκόδνπλ αλαινγηθά θαη όπνηεο λεώηεξεο 

δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηνπο δήκνπο, όπσο απηέο ηνπ λ.4555/2018. Παξεκπηπηόλησο, 

ζθόπηκν ζα ήηαλ νη θαλνληζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκόδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην πνπ ηηο αθνξά, ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ δεηήκαηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ θαη 

θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπο θαη λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο αλαγξάθνληαη: 

 - Τα ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, πνπ είλαη δηθαηνχρνο. 

 - Αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. 

 - Οη πξνο ρξέσζε ινγαξηαζκνί, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ ηειεπηαία 

αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ δεκφζηαο ινγηζηηθήο. 

 - Σε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ ρξεψλεηαη απνηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Οη πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνί θξαηήζεσλ, θαηά θσδηθφ θαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Τελ έλδεημε γηα ζεψξεζε απφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην ή γηα κε ζεψξεζε - Τν ζπλνιηθφ πνζφ 

Δληάικαηνο (ζπλνιηθή δαπάλε) αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Τν θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ηνπ Δληάικαηνο πξνο ηνλ δηθαηνχρν αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Τα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο επηζπλάπηνληαη ηα θαηά ηελ λνκνζεζία απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 Τν Έληαικα Πιεξσκήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηακία, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή, είηε κε 

πίζησζε Λνγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε παξάδνζε επηηαγήο ζηνλ δηθαηνχρν. 

 Τα Δληάικαηα Πιεξσκήο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά αξρεηνζεηνχληαη απφ ην 

Λνγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία. 

 Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αίηεζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

 

α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε η    ν κ ό θ ω λ α 

φπσο ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 14
ν 

ΠΛΗΡΧΜΕ ηνπ Καλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο Κνηλωθεινύο 

Επηρείξεζεο ηνπ Δήκνπ Ζίηζαο θαη αθνξά ηα εληάικαηα πιεξωκήο θαη λα ζπκπιεξωζεί 

ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω εηζήγεζε. 

όπωο παξαθάηω: 

 Εληάικαηα Πιεξωκήο 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/%20FAQ/%20Efarmogi203-207N4555-2018/
ΑΔΑ: 9ΒΠΣΩΡΓ-1ΕΝ
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 α. Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, θαη' 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, ππνγξάθνληεο ησλ πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ 

Φ.Δ.Π. είλαη ν εθδφηεο (ζπληάμαο), ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ν ηακίαο ηεο 

ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 

 β. ηελ πεξίπηωζε πνπ Ν.Π.Θ.Δ. έρεη έζηω θαη έλα άηνκν δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, πνπ δελ 

είλαη επαξθώο ζηειερωκέλα, ρωξίο Π.Ο.Τ. θαη ηελ ηακεηαθή ππεξεζία αζθεί δηαθνξεηηθόο 

ππάιιεινο, γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο περίπτωσης α’ της παρ. 1 τοσ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, δει. 

νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ππνγξάθνληαη κόλν από ηνλ ππάιιειν 

πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ κε απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα θαη κε ηελ απάντηση 

ΥΠ.ΕΣ. Νο 13 γηα αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπσο επεμεγείηαη παξαθάησ: 

 

 γ. Δπεηδή ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ είλαη πιήξωο ζηειερωκέλε ωο Ν.Π.Θ.Δ. θαη δελ έρεη 

Πξνϊζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαη επεηδή ε ηακεηαθή δηαρείξηζε αζθείηαη από ππάιιειν 

πνπ έρεη νξίζεη ν Δήκνο Ζίηζαο, ζα ηχρεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ην άξζξν 204 παξ. 1 πεξ. α λ. 

4555/2018 πνπ νξίδεη φηη : «Καη` εμαίξεζε: α) ζηνπο κηθξνύο δήκνπο πνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη 

νξγαληθώλ κνλάδσλ δελ δηαζέηνπλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο υπογράθονηαι μόνο από ηον υπάλληλο που ορίζεηαι για ηον ζκοπό 

αυηόν με απόθαζη Προέδρου». 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΧΣΕΡΘΚΧΝ ΔΑΠΑΝΕ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΘΕΜΑΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΧΝ ΔΘΑΣΑΞΕΧΝ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 203-207 ΣΟΤ Ν. 4555/2018 (Α' 133) Πνηνο ππνγξάθεη ΦΔΠ, 

Πξάμεηο εθθαζάξηζεο, Γξακκάηηα είζπξαμεο, Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα ΝΠΓΓ 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/ FAQ/ Efarmogi203-207N4555-2018/) 

 Με ηελ απάληεζε Νν 15 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΕ (ελφηεηα Κιεηζζέλεο) νξίδεηαη φηη: 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4555/2018 εληάζζνληαη νη ΟΤΑ θαη ηα λπδδ απηώλ θαη σο εθ 

ηνύηνπ δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

λπηδ ησλ δήκσλ θαη δηέπνληαη από ηηο εηδηθέο γηα απηέο δηαηάμεηο θαη από ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο 

ηνπο. Παξάιιεια όκσο επηζεκαίλνπκε όηη: -νη πεξηζζόηεξεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζην 

Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη νθείινπλ επίζεο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο ελ ιόγσ θνξείο (π.ρ. λ.4270/2014, π.δ. 80/2016) θαη όηη -από ηελ ππαγσγή ησλ δαπαλώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ζύκθσλα κε λνκνινγία απηνύ, ν 

έιεγρνο απηόο ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θαλνληζκνύ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ/ηνο ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ινπλίνπ 1959, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθό ησλ δήκσλ, πξνζαξκνζκέλεο 

βεβαίσο ζηα όξγαλα ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ (Πξ. 204/2013 VIIΤκήκα). Ωο εθ ηνύηνπ, ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη βεβαίσο (θαη ηα ΝΠΙΔ) λα εθαξκόδνπλ αλαινγηθά θαη όπνηεο λεώηεξεο 

δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηνπο δήκνπο, όπσο απηέο ηνπ λ.4555/2018. Παξεκπηπηόλησο, 

ζθόπηκν ζα ήηαλ νη θαλνληζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκόδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην πνπ ηηο αθνξά, ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ δεηήκαηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ θαη 

θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπο θαη λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο αλαγξάθνληαη: 

 - Τα ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, πνπ είλαη δηθαηνχρνο. 

 - Αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. 

 - Οη πξνο ρξέσζε ινγαξηαζκνί, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ ηειεπηαία 

αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ δεκφζηαο ινγηζηηθήο. 

 - Σε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ ρξεψλεηαη απνηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Οη πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνί θξαηήζεσλ, θαηά θσδηθφ θαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Τελ έλδεημε γηα ζεψξεζε απφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην ή γηα κε ζεψξεζε - Τν ζπλνιηθφ πνζφ 

Δληάικαηνο (ζπλνιηθή δαπάλε) αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/%20FAQ/%20Efarmogi203-207N4555-2018/
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 - Τν θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ηνπ Δληάικαηνο πξνο ηνλ δηθαηνχρν αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Τα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Σην Έληαικα Πιεξσκήο επηζπλάπηνληαη ηα θαηά ηελ λνκνζεζία απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 Τν Έληαικα Πιεξσκήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηακία, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή, είηε κε 

πίζησζε Λνγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε παξάδνζε επηηαγήο ζηνλ δηθαηνχρν. 

 

 Τα Δληάικαηα Πιεξσκήο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά αξρεηνζεηνχληαη απφ ην 

Λνγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία. 

                     Η αλωηέξω απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 17/2021 

                    Αθνχ ζπληάρηεθε απηφ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ    Τα Μέιε 

 

           

                  Βφηζηθαο Αιθηβηάδεο                                                                                                          » 

   
  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνχ 
έιαβε ππφςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 
   Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 17/2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ 
επσλπκία: «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Είηζαο», πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο. 
  Ύζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ν Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο ηεο Κνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο έρεη σο εμήο: 
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«ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ 

19 Φεβ. 2021   

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

«ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ» 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΟΘΔΗΑ     

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΓΚΡΗΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΑΠΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ      

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ   

ΑΡΘΡΟ 7 ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ–ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ–ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΟΓΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ   

ΑΡΘΡΟ 10 ΈΞΟΓΑ – ΓΑΠΑΝΔ   

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΚΗΝΖΣΑ     

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ – ΜΖΣΡΧΟ ΓΔΜΔΤΔΧΝ   

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΗΠΡΑΞΔΗ     

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΛΖΡΧΜΔ     

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ   

ΑΡΘΡΟ 16 ΜΔΛΔΣΔ      

ΑΡΘΡΟ 17 ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΧΝ, ΔΡΓΑΗΧΝ, ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  

ΑΡΘΡΟ 19 ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΛΗΚΟΤ    

ΑΡΘΡΟ 20 ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ   
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Πεπιεσόμενο ηος Κανονιζμού Οικονομικήρ Γιασείπιζηρ 

 ηνλ Καλνληζκφ απηφ, ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο (ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ.), πεξηγξάθεη 
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηεο. 

 Ο παξφλ Καλνληζκφο, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
Τπεξεζηψλ ηεο ΚΔΓΖΕΗ κε ηνλ νπνίν νξίζζεθε, ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ αλά ηκήκα & γξαθείν ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο παξφλ Καλνληζκφο ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο θαη 
εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ΕΗΣΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Νομοθεζία 

 Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΚΔΓΖΕΗ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 - Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (ΓΚΚ), Ν. 3463/06, θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 
256, 257, 259, 260 θαη 261 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 - Σνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
– Καιιηθξάηεο”  

 - Σεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 43254/07 ΦΔΚ 1492/17-8-2007) “Κσιχκαηα, 
αζπκβίβαζηα, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκνηηθψλ Κνηλσθειψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ηνπ λ.3463/2006.. 

 - Σεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 50891/10.09.2007 “Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε 
ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 - Π.Γ 315/1999  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 4604/2005 θαη ηζρχεη 

 - Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α143/2014). «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 - Σν ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 - Σν Ν.4555/2018  άξζξνπ 204 (πεξίπησζε α’ ηεο παξ. 1) ππνγξάθνληεο ησλ πξάμεσλ 
εθθαζάξηζεο θαη ησλ Υ.Δ.Π. 

 - Σν Ν.4623/2019 άξζξν 3 (παξάγξαθνο 1 1θ) Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 
δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Έγκπιζη αποθάζευν από Γημοηικό ςμβούλιο 

 Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίλνληαη : 

 1. Από ηο Γημοηικό ςμβούλιο (άξζξν 256 ηνπ ΓΚΚ, (παξ 1 Άξζξν 256 Ν.3463/06) ή 
ηξνπνπνίεζε απηψλ) αλ απηέο αθνξνχλ: 

  - Σελ αγνξά ή εθπνίεζε αθηλήησλ ή ησλ επηβάξπλζε απηψλ κε εκπξάγκαην 
δηθαίσκα. 

  - Σε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ή ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ. 

  - Σελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίν ηεο επηρείξεζεο. 

  - Σε ζπγρψλεπζε ή ηε ιχζε ηεο επηρείξεζεο. 

  - Σε ζχλαςε δαλείσλ 

https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
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  - Σελ έγθξηζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ ΓΚΚ, (παξ 1 Άξζξν 256 
Ν.3463/06) ή ηξνπνπνίεζε απηψλ: 

   α. Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ε νξγάλσζε, ε 
δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, νη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαηά εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ην αλψηαην φξην απηνχ. 

   β. Καλνληζκφ πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε 
απηνχ, ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο 
πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο. 

   γ. Καλνληζκφ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζπληάζζνληαη θαη 
άιινη θαλνληζκνί, νη νπνίνη θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία απηήο.  

 2. Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ 
ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..  

 3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ζην πιαίζην 
ησλ αλσηέξσ θαλφλσλ. 

 2. Από ηην οικονομική επιηποπή αλ απηέο αθνξνχλ: 

  α. Σελ ρξεκαηνδφηεζε θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην άξζξν 259 παξ. 1 ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/06), θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο γηα είζπξαμε εχινγεο απνδεκίσζεο 
θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

  β. Σελ παξαρψξεζε εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πξνο ηηο θνηλσθειείο 
επηρεηξήζεηο, θαηά ην άξζξν 3, παξ. 1θ,ηνπ Ν. 46323/2019 (θαηά ην άξζξν 259 παξ. 4 ηνπ 
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ). 

  γ. Σελ έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηζνινγηζκψλ, ησλ εηεζίσλ 
πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 
επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ. 

  δ. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 1. Ζ δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν 
πξνυπνινγηζκφ  εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππφινηπε δεκνηηθή 
δηαρείξηζε. 
 2. Σν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ 
έηνο. Ζ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο ησλ δεµνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ 
αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεµβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

 3. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην 
δεκνηηθφ  ζπκβνχιην, (άξζξν 260 παξ.7 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πεξί δηαρείξηζεο) 
ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε, κεηά ηελ έγθξηζε  ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 
απαξαίηεηνπ απνζεκαηηθνχ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη γηα ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ησλ  
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή λα δηαηίζεληαη ζην Γήκν ή ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε  
θνηλσθειψλ έξγσλ. 

 4. Μεηά απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε εθηέιεζε ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ  
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, γηα ινγαξηαζκφ  
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ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ή λα δηαηεζνχλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 
παξνρή  ππεξεζηψλ πξνο ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 
δεκφηεο.  

 5. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, εθηηκψληαο ηνπο  
ζηφρνπο, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, κπνξεί λα θξαηήζεη κέρξη δψδεθα 
ηνηο εθαηφ (12%) απφ ηα θαζαξά θέξδε, ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ γηα ηελ παξνρή  θηλήηξσλ 
ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε ηε κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο. 

 6. Σα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απηψλ θαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα  θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΟ ΈΛΔΓΥΟ 

 Ο Γηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο παξαθάησ κνξθέο: 

 1. Τποσπευηικόρ (ηακηικόρ) Γιασειπιζηικόρ έλεγσορ (άπθπο 261 ηος Κ.Γ.Κ). 

 Ο ππνρξεσηηθφο (ηαθηηθφο) δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο Δπηρείξεζεο γίλεηαη απφ δχν 
ειεγθηέο, πνπ επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αξρή θάζε 
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Χο ειεγθηέο νξίδνληαη 
νξθσηνί ειεγθηέο. 

 Γηθαίσκα δηελέξγεηαο ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ νη νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο ή νη 
ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (επαγγεικαηηθή άδεηα) θαη 
είλαη κέιε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ). 

 Ο ππνρξεσηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηα πξφζσπα ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ ΓΚΚ δηελεξγείηαη κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, ηνπ επφκελνπ 
ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο. 

 

 2. Έκηακηορ  διασειπιζηικόρ έλεγσορ 

 Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα 
δηελεξγείηαη έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο απφ ειεγθηέο ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ πνπ  νξίδνληαη απφ ηνλ ίδην. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο 
ακνηβήο ηνπο, ε  νπνία βαξχλεη ηελ επηρείξεζε. 

 Έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κπνξεί επίζεο λα δηελεξγείηαη απφ ειεγθηέο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε απφθαζε  ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε 
κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο  δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη απφ Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη  Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  ή ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.  

 ε πεξίπησζε έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 261 
ηνπ ΚΓΚ, ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ απνζηέιιεηαη ζην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηνλ έιεγρν θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.   

 Γηαρεηξηζηηθφ έιεγρν κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ θαη νη επηζεσξεηέο ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεσξεηψλ- Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.), ζχκθσλα κε ην άξζξ. 6, παξ. 1 
πεξηπη. β΄ ηνπ Ν. 2477/97, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξ. 1, παξ. 1 ηνπ Ν. 2839/00 θαη 
ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 2477/97, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 

 Γηα ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ.  

 νβαξή παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ εθ κέξνπο ησλ αηξεηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηά θαη πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
142 ηνπ ΓΚΚ. 
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 3. Δζυηεπικόρ έλεγσορ 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βαζίδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηηο ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ 
θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ηκεκάησλ, γξαθείσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Τπεξεζηψλ.  

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο Δπηρείξεζε εθαξκφδεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα: 

 α. Σελ χπαξμε αμηφπηζηεο ειεγθηηθήο αιπζίδαο, γηα θάζε ζπλαιιαγή ή γεγνλφο. 

 β. Σε δεκηνπξγία αμηφπηζηεο θαη ειέγμηκεο δηαδηθαζία, γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ηα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 γ. Σελ δηαζθάιηζεο σο πξνο ηελ απζεληηθφηεηα ησλ παξαζηαηηθψλ θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο θάζε ζπλαιιαγήο. 

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο αθνξά ηδηαίηεξα: 

 α. Δάλ ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο δηαδηθαζίεο. 

 β. Δάλ ηα νηθεία δηθαηνινγεηηθά πνπ ζηεξίδνπλ ηε δαπάλε έρνπλ εθδνζεί θαλνληθά θαη 
θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ ζπκπξαηηφλησλ ππεξεζηαθψλ νξγάλσλ. 

 γ. Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ είλαη έγθπξα θαη έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ θαη ηνπ Ν. 4308/14, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

 δ. Αλ έγηλαλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θαη απνδφζεθαλ 

απηέο λνκίκσο θαη εκπξφζεζκα. 

 ε. Σε ζσζηή ηήξεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σν Γ.. ηεο Δπηρείξεζεο, δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηηο εξγαζίεο, 
αμηνιφγεζεο, θαη επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ην δηθφ ηεο 
πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππφινηπε Γεκνηηθή 
Γηαρείξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ ΚΓΚ. Ο πξνυπνινγηζκφο δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο 
πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

 2. Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, δχν κήλεο πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, βάζεη πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκηθά ή άιια 
ζηνηρεία θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

 εκαληηθά ζεκεία θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ 

 Ηζνζθειηζκέλνο πξνυπνινγηζκφο 

 Κσδηθνπνίεζε θαηά ην ινγηζηηθφ ζρέδην. (Γεληθήο & δεκφζηαο ινγηζηηθήο) 

 Δγγξαθή εζφδσλ ηεθκεξησκέλα θαηά θαηεγνξία θαη πξνέιεπζε. 

 Δγγξαθή εμφδσλ ηεθκεξησκέλα θαηά θαηεγνξία θαη δξάζε. 

 Δγγξαθή ησλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ 

 Δγγξαθή ησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα Γαπαλψλ - πλερηδφκελεο δαπάλεο 

 Δγγξαθή ησλ Οθεηιψλ Παξειζφλησλ Οηθνλνκηθψλ Δηψλ (ΠΟΔ) 

 Δγγξαθή ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 

 Δγγξαθή δαπαλψλ γηα αγνξά παγίσλ. 

 πγθξάηεζε δαπαλψλ 
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 Διζηγηηική έκθεζη: 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηρείξεζεο πνπ ηεθκεξηψλεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απηήο. Ζ εηζεγεηηθή έθζεζε πεξηιακβάλεη: 

 - Σηο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 
ηα έζνδα & ηα έμνδα, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεθκεξηψλεη ηελ πηζαλή αλάγθε 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Γήκν. 

 - Σελ αλαιπηηθή αλαθνξά θαη επεμήγεζε αλά θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ. 

 - Σνλ αλαιπηηθή αλαθνξά ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. 

 

 Ππόγπαμμα Γπάζηρ: 

 ην πξφγξακκα δξάζεο απνηππψλνληαη πιήξσο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 
θαηά ηνκείο θαη δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη΄ έηνο, θαη ηπρφλ πξφβιεςε γηα λέεο δξάζεηο. 

 Οη Γξάζεηο ηεο επηρείξεζεο εληάζζνληαη πιήξσο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο, θαη ε παξνπζίαζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γίλεηαη θαηά αληηζηνίρηζε 
κε ηνπο θσδηθνχο θαη δξάζεηο φπσο απνηππψλνληαη ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 
Γήκνπ. 

 ην πξφγξακκα δξάζεο αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηα έζνδα, ηα έμνδα, ην 
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Σν πξφγξακκα δξάζεο ζπλνδεχεηαη απφ 2 πίλαθεο  ΠΑΡΑΡΣΉΜΑΣΑ: 

 Σνλ πίλαθα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Α” ΔΟΓΑ ΥΡΖΖ θαη  

 Σνλ πίλαθα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ “Β” ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ. 

 ηνπο δχν πίλαθεο απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαηά θσδηθφ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη θαηά ηνκέα δξάζεο ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 

 

 Πίνακα ηοσοθεζίαρ 

 Δπίζεο, ε ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. ζπκπιεξψλεη ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ 
απνηειεζκάησλ. (5Γ – ηνρνζεζία Οηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ΝΠΗΓ ΟΣΑ). ηνλ πίλαθα 
απηφ ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο εμεηδηθεχεηαη ζε κεληαίνπο θαη ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ πνπ ηίζεληαη ζηνπο ζηφρνπο εζφδσλ θαη εμφδσλ ζα 
πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο καδί κε ην πξφγξακκα δξάζεο & Πίλαθα ηνρνζεζίαο (Γ5), 
ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ. 

 Έγκπιζη από ηην οικονομική επιηποπή ηος Γήμος. Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν πξνυπνινγηζκφο, ε εηζεγεηηθή έθζεζε, ην πξφγξακκα δξάζεο θαη ν 
πίλαθαο ζηνρνζεζίαο, ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ, γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Ζ 
έγθξηζε παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ Ν3463/06,. 

 

 Γιάπκεια ηηρ ιζσύορ ηος πποϋπολογιζμού 

 1. Ώζπνπ λα αξρίζεη λα ηζρχεη ν λένο πξνυπνινγηζκφο, θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ 
ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηζρχεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο πνπ 
έρεη ιήμεη, κφλνλ σο πξνο ηελ πιεξσκή: 
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  α) Σσλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158. 

  β) Σσλ δαπαλψλ πνπ γίλνληαη γηα εηδηθνχο ζθνπνχο, βάζεη δηάηαμεο λφκνπ, θαηφπηλ 
απνθάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Κξαηηθή Γηνίθεζε, θαζψο θαη απηψλ πνπ γίλνληαη ζην 
πιαίζην ηεο πινπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ή δξάζεσλ, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 2.  Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε δαπάλε κε βάζε 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 Με ηηο εγθξίζεηο ησλ αλσηέξσ, εγθξίλεηαη θαη ε αλαγθαία Υξεκαηνδφηεζε εθ κέξνπο ηνπ 
Γήκνπ Είηζαο. 

 Οη αλακνξθψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γίλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ πξψηε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή, 
θπξίσο γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πνζψλ θαη ησλ θσδηθψλ ζχκθσλα κε ηα ηειηθά νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ζηηο 31/12 θαη ηδηαίηεξα ε ζπκθσλία ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, κε ην αλαθεξφκελν 
πνζφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Οη επφκελεο αλακνξθψζεηο γίλνληαη εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ 
αλάγθεο. 

 Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πηζηψζεσλ. Δθηφο ησλ δαπαλψλ, πνπ δελ αθνξνχλ 
ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, ε έγθξηζε ησλ ινηπψλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ 
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

 Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ σο θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4270/2014 (ΦΔΚ Α143/2014). «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ 
εληάρζεθε ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ) ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 
Αξρήο (ΔΛΣΑΣ). χκθσλα κε ηνλ λφκν, εληζρχεηαη ν επνπηηθφο ξφινο ηνπ Γεληθνχ 
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ε ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ζπληνληζκνχ θαη επνπηείαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα, ν 
πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη ην αληίζηνηρν εηήζην κέξνο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ ΚΓΚ. 

 Οη αλακνξθψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γίλνληαη, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ αλάγθεο, κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ 

(ΚΤΑ 50891/10.09.2007, Άπθπο 3) 

 Έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο ππνβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηνλ ηζνινγηζκφ 
θαη  ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο καδί κε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ 
ΓΚΚ, θαζψο θαη  έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, φηη ηεξήζεθαλ νη 
ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο. ηηο σο άλσ 
εθζέζεηο πεξηιακβάλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 
ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ  ΓΚΚ (λ. 3463/06 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη).  

 Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή, απνθαζίδεη 
γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνχ, δηαηππψλνληαο ζρεηηθά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επ' 
απηνχ (άξζξν 260 παξ.4 Ν.3463/06 θαη άξζξν 5 ηεο Κ.Τ.Α. 50891/10.09.2007 ). 

 

 ύνηαξη Ηζολογιζμού 
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 Με ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ε Δπηρείξεζε πξνρσξά ζην θιείζηκν ησλ εηήζησλ 
ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο, ζηελ απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαζψο θαη ζηε ζχληαμε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ηεο. 

 Ο ηζνινγηζκφο  ππνγξάθεηαη: 

 - απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο, 

 - ην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, απφ έλα κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 - θαη ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ δηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ (άξζξν 3 παξ.2 ηεο ΚΤΑ 
50891/10.09.2007) 

 

 Δηήζιερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ  

 χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο ΚΤΑ 50891/10.09.2007, ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 
θαηαξηίδεη κέζα ζην πξψην ηεηξάκελν ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο ηηο 
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 α. Σελ Καηάζηαζε Ηζνινγηζκνχ Σέινπο Υξήζεο. 

 β. Σελ Καηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 γ. Σνλ Πίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ. 

 δ. Σελ Καηάζηαζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο. 

 ε. Σν Πξνζάξηεκα ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 

 Έκθεζη Πεππαγμένυν (Γιασείπιζηρ) Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 Ο ηζνινγηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηελ έθζεζε βεβαηψλεηαη φηη 
ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο θαη νη θαλνληζκνί ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ έθζεζε 
Πεπξαγκέλσλ (Γηαρείξηζεο) Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ 
δήκνπ, παξέρεη ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 
ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πνξεία απηήο (άξζξν 4 
παξ. 1 & 2 ηεο ΚΤΑ 50891/10.09.2007). 

 

  Γημοζίεςζη Οικονομικών Καηαζηάζευν 

 Μεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ν ηζνινγηζκφο, ε θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη ε έθζεζε ησλ νξθσηψλ 
ειεγθηψλ δεκνζηεχεηαη ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο (άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α. 50891/10.09.2007). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Βιβλία και ηοισεία – Λογιζηικά Απσεία – Λογιζηικό ζύζηημα 

 Βαζικά Λογιζηικά Απσεία  

 Ζ Δπηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί ηα αξρεία (βηβιία) ηνπ άξζξνπ 3 θαη 4 ηνπ Ν. 4308/14. 

 Σα βηβιία πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψελ ΚΒ θαη ΚΦΑ κε ηνλ Ν. 
4308/14 νξίδνληαη σο ινγηζηηθά αξρεία θαη ηεξνχληαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθεκέλα (Βηβιίν 
Απνγξαθήο θαη Ηζνινγηζκνχ, Μεηξψν Παγίσλ, Αλαιπηηθφ Ζκεξνιφγην εηζπξάμεσλ θαη 
πιεξσκψλ, Ηζνδχγην Γεληθνχ θαη Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, Λνηπά βηβιία πνπ νξίδνληαη απφ ην 
Κ.Β..). 

 πγθεθξηκέλα ην άξζξν 3 (ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη βαζηθά ινγηζηηθά αξρεία) παξάγξαθνο 
10  ηνπ παξαπάλσ λφκνπ νξίδεη πσο, εθφζνλ ε Δπηρείξεζε ζπληάζζεη ηζνινγηζκφ, 
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ρξεζηκνπνηεί έλα θαηάιιειν δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα (δειαδή κε ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο 
ινγαξηαζκψλ) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεξεί: 

 Αξρείν ζην νπνίν θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά θάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο κε εκεξνινγηαθή 
βάζε (εκεξνιφγην). 

 Αξρείν κε ηηο κεηαβνιέο θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (αλαιπηηθφ θαζνιηθφ).  

 χζηεκα ζπγθέληξσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ απμήζεσλ θαη κεηψζεσλ (ρξεψζεσλ θαη 
πηζηψζεσλ), θαζψο θαη ην ππφινηπν θάζε ηεξνχκελνπ ινγαξηαζκνχ (ηζνδχγην). 

 Λνηπά βηβιία (Μεηξψν Παγίσλ, Βηβιία Τπνθαηαζηεκάησλ) 

 Λογιζηικό ζύζηημα 

 χκθσλα κε ην άξζξν 5 (Γηαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο) ηνπ Ν. 
4308/14 ε Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο αμηφπηζηνπ ινγηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ γηα ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. Σν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ζε έλα πξφζσπν, πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, λα απνθηά, 
εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ησλ ηεξνχκελσλ 
αξρείσλ ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα ηεο Δπηρείξεζεο, θαζψο θαη 
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Δπηρείξεζε. 

 Κάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλφο πνπ αθνξά ηελ Δπηρείξεζε ηεθκεξηψλεηαη κε θαηάιιεια 
παξαζηαηηθά (ηεθκήξηα). Σα παξαζηαηηθά απηά εθδίδνληαη είηε απφ ηελ Δπηρείξεζε είηε απφ 
ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηήλ είηε απφ ηξίηνπο, ζε έληππε ή ζε  ειεθηξνληθή κνξθή, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν 4308/14. Σα παξαζηαηηθά αλαθέξνπλ φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ηαπηνπνίεζε θάζε κίαο ζπλαιιαγήο ή γεγνλφηνο, 
θαη ζε θάζε πεξίπησζε φζα νξίδεη ν παξαπάλσ λφκνο. Απφ ην ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζχζηεκα 
πξέπεη λα παξέρνληαη επρεξψο, αλαιπηηθά θαη ζε ζχλνςε, φια ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ζπκθσληψλ θαη επαιεζεχζεσλ θαηά ηε 
δηελέξγεηα νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ. 

 Σα λογιζηικά απσεία: 

 α. Σεξνχληαη κε ηάμε, πιεξφηεηα θαη νξζφηεηα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηαγξαθή 
θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα 
γεγνλφηα ηεο Δπηρείξεζεο. 

 β. πκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ 4308/2014. 

 γ. Τπνζηεξίδνπλ ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ παξαπάλσ λφκν. Ζ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ (βηβιίσλ) γίλεηαη ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ην επφκελνπ κήλα. ε θάζε πεξίπησζε, ε ελεκέξσζε γίλεηαη εληφο 
ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Σα ινγηζηηθά αξρεία κπνξνχλ λα δηαθπιάζζνληαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απνζήθεπζεο, 
εθφζνλ ππάξρεη ζχζηεκα αλαδήηεζεο, εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο ή αλαπαξαγσγήο απηψλ, γηα 
ηε δηεπθφιπλζε νπνηνπδήπνηε ειέγρνπ.  

 Σα ινγηζηηθά αξρεία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε, εθηφο εάλ άιιε λνκνζεζία 
απαηηεί άκεζε πξφζβαζε ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ην ζέκα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Έζοδα Δπισείπηζηρ 

 Οη πφξνη ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 - Σα έζνδα απφ ηελ εγγξαθή θαη ζπλδξνκή ζηα ηκήκαηα ηεο θαη γεληθά απφ ηελ 
άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. 

 - Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ηεο ζθνπνχο. 
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 - Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Είηζαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο 
απφ απηήλ ππεξεζίεο. 

 - Οη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηεο. Οη εηζθνξέο, θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο. 

 - Οη επηρνξεγήζεηο, εληζρχζεηο, ρνξεγίεο θαη πάζεο θχζεσο εηζθνξέο απφ ην θξάηνο, 
απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

 - Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ, εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη άιισλ 
πξνγξακκάησλ. 

 - Σα έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο θαη θάζε άιιν λφκηκν έζνδν. 

 

 Έζοδα από Παποσή Τπηπεζιών 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Δίλαη δπλαηή, κε 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηήο, ε είζπξαμε εχινγεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο 
απνδέθηεο απηψλ γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ ζρεηηθή 
απφθαζε ππφθεηηαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ιακβάλεηαη κε 
ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 259 ΓΚΚ). 

 

 Υπημαηοδόηηζη από Γήμο 

 Ζ ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. είλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γήκν Είηζαο, γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε 
νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ (παξ.14 άξζξνπ 10 Ν. 
4071/12 –ΦΔΚ 851/ηα/11.4.12). 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν ε Υξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ 
εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ 
εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ ηεθκεξηψλεη ηα έζνδα θαη 
ηα έμνδα απηήο, ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 
206 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ. 

 

 Λοιπά έζοδα, μεηά από ζσεηικέρ αποθάζειρ ηος Γ  

 Έζνδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
θαη ησλ Δζληθψλ Φνξέσλ. 

 Έζνδα απφ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, θαη ινηπέο επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξάηνπο. 

 Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο πξνο επαγγεικαηίεο, ηδηψηεο, θνηλφ (εηζηηήξηα). 

 Έζνδα απφ πηζαλή ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ, κε ίδηα κέζα. 

 Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν Γσξεέο, Κιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ Ννκηθά ή απφ Φπζηθά 
Πξφζσπα. 

 

 Παπαζηαηικά εζόδυν 

 Γηα θάζε έζνδν εθδίδεηαη ην θαηά λφκν αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ εζφδσλ (Σηκνιφγην, 
Απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο & παξνρήο ππεξεζηψλ, εηζηηήξην, Σηκνιφγην αλφξγαλσλ εζφδσλ). 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Έξοδα - Γαπάνερ 

 Ππομήθειερ – Τπηπεζίερ – Αναθέζειρ Έπγυν – Μελέηερ 

 χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ ΓΚΚ, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ 
έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε 
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ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο 
πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α.. 

 Ο Νφκνο πνπ ξπζκίδεη φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα είλαη ν Ν. 4412/2016 Γεκφζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ '28πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ) – ΦΔΚ 147/ηα/08.08.2016 . Ο ίδηνο λφκνο κε ην άξζξν 337 παξ. 38 θαηαξγεί ην 
εδάθην 2 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ ΓΚΚ ην νπνίν πξνέβιεπε φηη «ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ 
θαλφλσλ». 

 Ζ ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ., φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ, 
πξαγκαηνπνηεί πξνγξακκαηηζκφ δαπαλψλ, κε εηζεγήζεηο ππεπζχλσλ ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ, 
ηφζν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, φζν θαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδνληαη νη ππεχζπλνη: 

 Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Παξαθνινχζεζεο – Λνγηζηεξίνπ - Πξνυπνινγηζκνχ 

 Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζίαο 

 Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ – Αμηνπνίεζεο Αθίλεηεο 

 Σεο απνζήθεο, θαη ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πξνκεζεηψλ θαη θαιήο εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ. 

 Σεο εθθαζάξηζε δαπαλψλ 

 Σνπ Σακείνπ, πνπ κε εμνπζηνδφηεζε γηα ρξήζε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν, δηελεξγεί ηηο εμνθιήζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απνηππψλεη ηελ εηθφλα φισλ ησλ 
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε εκεξήζηα αλαθνξά ζηνλ πξφεδξν. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ακίνηηα 

 Ζ ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ., γηα θάζε έλα απφ ηα ηδηφθηεηα αθίλεηα, ηεξεί θάθειν πνπ πεξηέρεη, ηα 
ζπκβφιαηα ηδηνθηεζίαο, ηηο δειψζεηο ζην θηεκαηνιφγην, ηηο δειψζεηο ζηελ εθνξία (Δ9, 
δειψζεηο κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο), έληππα ππνινγηζκνχ αμίαο θηεξίσλ, νηθνδνκηθέο 
άδεηεο θαη ηξνπνπνηήζεηο, ηνπνγξαθηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. Πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηηθήο 
απφδνζεο. Απνθάζεηο δηνηθεηηθνχ θαη δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Σα ηδηφθηεηα αθίλεηα παξαθνινπζνχληαη καδί κε φια ηα πάγηα ζην κεηξψν παγίσλ θαη 
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ιφγσ ηεο 
ζεκαληηθήο ηνπο αμίαο, ζηελ δηακφξθσζε ελεξγεηηθνχ.  

 Ζ αγνξά αθηλήησλ απφ ηελ επηρείξεζε γίλεηαη κε έγθξηζε, απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, 
πάληνηε κε δεκνπξαζία ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο 
επηρείξεζεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη αληίζηνηρεο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 
εθαξκφδνπλ νη Γήκνη. 

Μίζθυζη ακινήηυν 

 Γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο απφ ηελ επηρείξεζε γίλεηαη 
δεκνπξαζία. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη αληίζηνηρεο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ 
εθαξκφδνπλ νη Γήκνη.  

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ανάλητη Τποσπέυζηρ – Μηηπώο Γεζμεύζευν 

 ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4270/2014, ε ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. εληάζζεηαη ηνπο Φνξείο ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο (άξζξν 14 παξ.1δ Ν.4270/14), θαη αθνινπζεί, ηηο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.  Δλαξκνλίδεηαη, θαη εθαξκφδεη 
ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε φπνηεο ππνρξεψζεηο απνξξένπλ απφ 
ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία (πρ Μεηαξξχζκηζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ΚΛΔΗΘΔΝΖ). 
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Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο (φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ), εθαξκφδεη ην ΠΓ 
80/2016 (ΦΔΚ145Α/5-8-2016) γηα: 

 Σνλ ηχπν θαη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο Αλάιεςε Τπνρξέσζεο 

 Σελ θαηαγξαθή θαη ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

 Σελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζην Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ ζχκθσλα κε ηηο Δγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ, φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

 

 Ανάλητη Τποσπέυζηρ 

 Γηα ηνπο Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη θαη ε ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιεθζεί έγθπξα νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ή λα εθηειεζζεί νπνηαδήπνηε 
δαπάλε, εθδίδεηαη απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ε νπνία πεξηέρεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ πεξί χπαξμεο θαη δέζκεπζεο ηεο αλαγθαίαο πίζησζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξέσζεο πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ 
δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 
θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Κεληξηθή Γηνίθεζε ε 
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο 
έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην  αξκφδην φξγαλν ηνπ θνξέα.(ΠΓ 
80/2016/ αξζξ 2παξ 2β.)  

 Γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ, ζπληάμεηο, θαη νη δαπάλεο 
πάγηνπ ραξαθηήξα (φπσο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, επηθνηλσληψλ, κηζζσκάησλ, 
θνηλνρξήζησλ) αλαιακβάλνληαη, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 
γηα νιφθιεξν ην πνζφ ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
(ΠΓ 80/2016/ αξζξ 9 παξ 1.). 

 Γηα δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο δελ κπνξεί λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία 
έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάιεςεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (εθηέιεζε 
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, ΓΗΑ), ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη ακέζσο κεηά 
ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ επηρείξεζε (ΠΓ 80/2016/ αξζξ 9 παξ 3.). 

 χκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 80/2016 ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 
πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα: 

 Σηο δηαηάμεηο λφκσλ, ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο. 

 Σν είδνο, ηελ πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο δαπάλεο κε ζαθή αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζην ρξφλν πινπνίεζήο 
ηεο. 

 Σν χςνο ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα 
(αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο), θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή απηήο θαη` έηνο ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε. 

 Σνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο πξνέγθξηζεο (πξνεγνχκελεο έγθξηζεο) ηεο πνιπεηνχο 
ππνρξέσζεο. 

 Σν νηθνλνκηθφ έηνο (ή ηα νηθνλνκηθά έηε) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. 

 Σνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ νπνίν βαξχλεη ε δαπάλε.  

 Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία 
αλαηξνπήο, πξαγκαηνπνηείηαη φπσο νξίδεη ζην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 80/2016. 

 

 Μηηπώο Γεζμεύζευν 

 χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 80/2016 ε Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα θαηαγξάθεη θαη 
λα ηεξεί ζε ηδηαίηεξν βηβιίν ή κεραλνγξαθηθά θαηά πξνυπνινγηζκφ ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε 
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ηηο νπνίεο γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ππνρξέσζή ηεο πξνο ηξίηνπο. Σν ζχλνιν ησλ 
θαηαγεγξακκέλσλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, ην νπνίν 
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεξείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 
Τπεξεζία ηεο Δπηρείξεζεο θαη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη: 

 Σν νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν απηφ αλαθέξεηαη. 

 Σηο εγθεθξηκέλεο θαηά εηδηθφ θνξέα θαη θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Σα εγθεθξηκέλα φξηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ θαη φπσο 
νξίδνληαη θάζε θνξά. 

 Σνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηελ εκεξνκελία, ηνλ ΑΓΑ θαη ην πνζφ ηεο απφθαζεο 
αλάιεςεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. 

 Σελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ηνλ αξηζκφ ηεο θαη ην χςνο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ηηκήκαηνο. 

 Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο θαη ην πνζφ ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ απνδεηθλχεη 
ηελ χπαξμε ηεο νθεηιήο. 

 Σνλ αξηζκφ, ηελ εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ. 

 Σν ππφινηπν ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αλαιπηηθφ Μεηξψν Γεζκεχζεσλ θαηαγξάθνληαη φιεο νη λφκηκεο 
δαπάλεο πνπ δηελεξγεί ν  θνξέαο, αλεμαξηήησο ηεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο 
(επηρνξήγεζε απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 
επηρνξήγεζε απφ ΔΠΑ ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ίδηα έζνδα, θ.ιπ.). (Τπ. Οηθ. 
2/47972/0026/15.06.2018) 

 Αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 8 παξ.3 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαζψο θαη νη Δγθχθιηνη: ΤΠ.Δ νηθ. 4078/04.02.2014, 
ΤΠ.Δ.Γ.Α εγθ.7/νηθ. 4897/1602.2016 θαη ΤΠ.Δ.Γ.Α 1919/30.06.2016 πνπ πεξηέρνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, φπσο απηέο 
θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΔΗΠΡΑΞΔΗ 

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εμνπζηνδνηνχληαη, θαη ηα πιένλ ηνπ πξνέδξνπ 
πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα εηζπξάμνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ..  

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη θαη ν ηακίαο, πνπ παξαθνινπζεί, ηα 
έζνδα, θαη κε εμνπζηνδφηεζε γηα ρξήζε ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
απνηππψλεη ηελ εηθφλα φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ κε εκεξήζηα αλαθνξά ζηνλ 
πξφεδξν. 

 Απφ ην ινγηζηήξην εθδίδνληαη: 

 - ηα ηηκνιφγηα, 

 - νη απνδείμεηο ιηαληθήο γηα ππεξεζίεο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

 - νη απνδείμεηο ιηαληθήο βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη ΚΓΑΠ , πξνο δηθαηνχρνπο 
voucher πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ επξσπατθφ πξφγξακκα. (εμφθιεζε απφ ΔΔΣΑΑ ΑΔ ). 

 - ηα ηηκνιφγηα, πνπ αθνξνχλ ππεξεζία ππνθαηαζηήκαηνο, αιιά ν ζπλαιιαζζφκελνο 
δεηά ηηκνιφγην. 

 Απφ ην ινγηζηήξην εθδίδεηαη επίζεο ηηκνιφγην θαη ζηελ πεξίπησζε επηρνξεγήζεσλ πνπ 
δελ δεηείηαη απφ ηνλ ζπλαιιαζζφκελνο . (Παξάδεηγκα νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ.) 
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 Γηα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο ε είζπξαμε δηελεξγείηαη κε ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη κέζσ 
ηεξκαηηθνχ απνδνρήο θαξηψλ (POS). 

 Γξακκάηην Δίζπξαμεο 

 Γηα θάζε κηα είζπξαμε εθδίδεηαη γξακκάηην είζπξαμεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηακία 
θαη ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ πξντζηάκελφ ινγηζηεξίνπ. 

 ηα γξακκάηηα είζπξαμεο επηζπλάπηνληαη ηα παξαζηαηηθά εζφδσλ, ην απνδεηθηηθφ 
είζπξαμεο (θαηαζεηήξην), θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηνπ 
εζφδνπ (πκθσλεηηθά, Απνθάζεηο πιινγηθψλ νξγάλσλ, Απνθάζεηο απνδνρήο, θιπ) 

 Σα Γξακκάηηα Δίζπξαμεο εθδίδνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Λνγηζηήξην, ζε ζεηξέο θαηά 
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, απζεκεξφλ γηα θάζε είζπξαμε. 

 ην Γξακκάηην Δίζπξαμεο αλαγξάθνληαη: 

 - Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαηάζεζε. - Αηηηνινγία 
ηεο είζπξαμεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαζηαηηθνχ εζφδσλ. 

 - Οη πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνί, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ 
ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ θαη πεξηγξαθή. 

 - ε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ πηζηψλεηαη απνηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. - Σν 
ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 Σα Γξακκάηηα Δίζπξαμεο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ηνπ, αξρεηνζεηνχληαη απφ ην 
ινγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία. 

 Σα Γξακκάηηα Δίζπξαμεο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζπξάμεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, 
αξρεηνζεηνχληαη απφ ην ινγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία, κε παξάιιειε 
αξρεηνζέηεζε ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλά ππνθαηάζηεκα (ΖΦ, Καηαζεηήξηα). 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΠΛΖΡΧΜΔ 

 Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο, ζπγθεληξψλνληαη απφ ην ινγηζηήξην ηα 
θαηά ηελ λνκνζεζία απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 - Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα, κηζζνδνζίεο, Απνδείμεηο, Σίηινη θηήζεηο) 

 - Δγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. γηα ηε δαπάλε. 

 - Φάθεινο πξνθήξπμεο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ – Φάθεινο κεηαβνιψλ πξνζσπηθνχ θιπ 

 - Φάθεινο δηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο, πξνκεζεηψλ – εξγαζηψλ - έξγσλ. 

 - Πξσηφθνιια, θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, παξαιαβήο πιηθψλ, δειηίσλ εηζαγσγήο. 

 - Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

 ηα βαζηθά παξαζηαηηθά ηεο δαπάλεο (ηηκνιφγηα, κηζζνδνζίεο θιπ), γίλεηαη πξάμε 
εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθθαζάξηζεο θαη ηνλ 
πξντζηάκελν ινγηζηεξίνπ. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε πίζησζε ηξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ πνπ 
έρεη δειψζεη ν ίδηνο ζηελ Δπηρείξεζε ή κε έθδνζε επηηαγήο ζε δηαηαγή ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ 
ππνγξάθεηαη απφ Πξφεδξν Γ. θαη ηνλ ηακία. 

 

 Εληάικαηα Πιεξωκήο 

 α. Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, θαη' 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, ππνγξάθνληεο ησλ πξάμεσλ εθθαζάξηζεο θαη ησλ 

Φ.Δ.Π. είλαη ν εθδφηεο (ζπληάμαο), ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ν ηακίαο ηεο 

ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ. 

https://npid.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
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 β. ηελ πεξίπηωζε πνπ Ν.Π.Θ.Δ. έρεη έζηω θαη έλα άηνκν δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, πνπ δελ 

είλαη επαξθώο ζηειερωκέλα, ρωξίο Π.Ο.Τ. θαη ηελ ηακεηαθή ππεξεζία αζθεί δηαθνξεηηθόο 

ππάιιεινο, γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο περίπτωσης α’ της παρ. 1 τοσ άρθροσ 204 τοσ Ν.4555/18, δει. 

νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ππνγξάθνληαη κόλν από ηνλ ππάιιειν 

πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπό απηόλ κε απόθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ζχκθσλα θαη κε ηελ απάντηση 

ΥΠ.ΕΣ. Νο 13 γηα αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ φζσλ νξίδνληαη γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ., φπσο επεμεγείηαη παξαθάησ: 

 

 γ. Δπεηδή ε Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε δελ είλαη πιήξωο ζηειερωκέλε ωο Ν.Π.Θ.Δ. θαη δελ έρεη 

Πξνϊζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαη επεηδή ε ηακεηαθή δηαρείξηζε αζθείηαη από ππάιιειν 

πνπ έρεη νξίζεη ν Δήκνο Ζίηζαο, ζα ηχρεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο ην άξζξν 204 παξ. 1 πεξ. α λ. 

4555/2018 πνπ νξίδεη φηη : «Καη` εμαίξεζε: α) ζηνπο κηθξνύο δήκνπο πνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ θαη 

νξγαληθώλ κνλάδσλ δελ δηαζέηνπλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, νη πξάμεηο εθθαζάξηζεο θαη ηα 

ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο υπογράθονηαι μόνο από ηον υπάλληλο που ορίζεηαι για ηον ζκοπό 

αυηόν με απόθαζη Προέδρου». 

 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΧΣΕΡΘΚΧΝ ΔΑΠΑΝΕ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΑ ΘΕΜΑΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΧΝ ΔΘΑΣΑΞΕΧΝ ΣΧΝ ΑΡΘΡΧΝ 203-207 ΣΟΤ Ν. 4555/2018 (Α' 133) Πνηνο ππνγξάθεη ΦΔΠ, 

Πξάμεηο εθθαζάξηζεο, Γξακκάηηα είζπξαμεο, Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ζηα ΝΠΓΓ 

(http://www.ypes.gr/el/Ministry/ FAQ/ Efarmogi203-207N4555-2018/) 

 Με ηελ απάληεζε Νν 15 ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΕ (ελφηεηα Κιεηζζέλεο) νξίδεηαη φηη: 

Σην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4555/2018 εληάζζνληαη νη ΟΤΑ θαη ηα λπδδ απηώλ θαη σο εθ 

ηνύηνπ δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο από ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ 

λπηδ ησλ δήκσλ θαη δηέπνληαη από ηηο εηδηθέο γηα απηέο δηαηάμεηο θαη από ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο 

ηνπο. Παξάιιεια όκσο επηζεκαίλνπκε όηη: -νη πεξηζζόηεξεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζην 

Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη νθείινπλ επίζεο λα εθαξκόδνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο ελ ιόγσ θνξείο (π.ρ. λ.4270/2014, π.δ. 80/2016) θαη όηη -από ηελ ππαγσγή ησλ δαπαλώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ζύκθσλα κε λνκνινγία απηνύ, ν 

έιεγρνο απηόο ζε πεξίπησζε κε ππάξμεσο θαλνληζκνύ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ/ηνο ηεο 17 Μαΐνπ/15 Ινπλίνπ 1959, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ην ινγηζηηθό ησλ δήκσλ, πξνζαξκνζκέλεο 

βεβαίσο ζηα όξγαλα ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ (Πξ. 204/2013 VIIΤκήκα). Ωο εθ ηνύηνπ, ζε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη βεβαίσο (θαη ηα ΝΠΙΔ) λα εθαξκόδνπλ αλαινγηθά θαη όπνηεο λεώηεξεο 

δηαηάμεηο ξπζκίδνπλ ζρεηηθά δεηήκαηα γηα ηνπο δήκνπο, όπσο απηέο ηνπ λ.4555/2018. Παξεκπηπηόλησο, 

ζθόπηκν ζα ήηαλ νη θαλνληζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκόδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην πνπ ηηο αθνξά, ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ δεηήκαηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πξνιεπηηθνύ θαη 

θαηαζηαιηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπο θαη λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 ην Έληαικα Πιεξσκήο αλαγξάθνληαη: 

 - Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, πνπ είλαη δηθαηνχρνο. 

 - Αηηηνινγία ηεο πιεξσκήο κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ. 

 - Οη πξνο ρξέσζε ινγαξηαζκνί, φπσο απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ 
ηειεπηαία αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαηά θσδηθφ αξηζκφ δεκφζηαο ινγηζηηθήο. 

 - ε θάζε ινγαξηαζκφ πνπ ρξεψλεηαη απνηππψλεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Οη πξνο πίζησζε ινγαξηαζκνί θξαηήζεσλ, θαηά θσδηθφ θαη κε ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 - Σελ έλδεημε γηα ζεψξεζε απφ ειεγθηηθφ ζπλέδξην ή γηα κε ζεψξεζε - Σν ζπλνιηθφ 
πνζφ Δληάικαηνο (ζπλνιηθή δαπάλε) αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

 - Σν θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ ηνπ Δληάικαηνο πξνο ηνλ δηθαηνχρν αξηζκεηηθά θαη 
νινγξάθσο. 

 - Σα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-204-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/13-%CE%BD%CF%80%CE%B4%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%89/
http://www.ypes.gr/el/Ministry/%20FAQ/%20Efarmogi203-207N4555-2018/
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 ην Έληαικα Πιεξσκήο επηζπλάπηνληαη ηα θαηά ηελ λνκνζεζία απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά. 

 Σν Έληαικα Πιεξσκήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηακία, αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή, 
είηε κε πίζησζε Λνγαξηαζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ, είηε κε παξάδνζε επηηαγήο ζηνλ δηθαηνχρν. 

 Σα Δληάικαηα Πιεξσκήο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά αξρεηνζεηνχληαη απφ ην 
Λνγηζηήξην θαηά ζεηξά θαη θαηά εκεξνκελία. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

 Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπζηαζεί πάγηα πξνθαηαβνιή, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν. 3463/2006 γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
κηθξνδαπαλψλ επείγνπζαο θχζεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 1.500,00 €, ζε πξνθαζνξηζκέλνπο 
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κε εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζκέλν δηαρεηξηζηή ηεο πάγηαο 
πξνθαηαβνιήο.  

 Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα απμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κέρξη 2.000 επξψ.  

 Ο ππάιιεινο, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην έληαικα, ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο 
ζχκθσλα κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Γηα ηε δηαρείξηζε θαη απφδνζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Β.Γ. 17-5/15.6.59 άξζξα 35 θαη 37). 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γηαρεηξηζηή  ή ηνλ 
Γ/ληε (ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηέιερνο ή κέινο ηνπ Γ.. εμνπζηνδνηήζεη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
Γ..), ν νπνίνο παξαδίδεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή  (θάζε κήλα ή αλ 
ζπληξέρεη ιφγνο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απφδεημε) θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ πνπ 
πιεξψζεθαλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. ηελ θαηάζηαζε 
αλαγξάθεηαη ζε εηδηθή ζηήιε ν θσδηθφο αξηζκφο πνπ βαξχλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε δαπάλε. Ο 
Πξφεδξνο ή ν Γ/ληεο θξνληίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 
ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο 
πάγηαο πξνθαηαβνιήο. ην έληαικα απηφ επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη ε 
έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 3. ε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο αλαλέσζεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ην 
ρξεκαηηθφ έληαικα ηνπ πνζνχ πνπ πιήξσζε εθδίδεηαη θαη πξν ηεο έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ 
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα θέξεη γηα 
έγθξηζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, ζηελ πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη λα θξνληίζεη λα επηζπλαθζεί ε απφθαζε ζην ρξεκαηηθφ έληαικα. 

 4. Καηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ην πνζφ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο , ζην ζχλνιφ 
ηεο, θαηαηίζεηαη ζην ηακείν ηεο Δπηρείξεζεο.  

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΜΔΛΔΣΔ 

 1. Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ, γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ην νπνίν 
θαη εγθξίλνληαη.  

 2. Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ζε ηδηψηεο θαζψο θαη ε επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο 
γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ ε ζχληαμε απηψλ θαη ε επίβιεςε εθηέιεζεο λα 
γίλεη απφ ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 3. Ζ αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/05 
(ΦΔΚ 42 Α’/22-2-05): Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη 
παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 
209 παξ 4 ηνπ ΓΚΚ (λ. 3463/06), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  
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ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ, ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, 
θαζψο θαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα  κε ηηο αληίζηνηρεο 
ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α..  Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη 
αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ  αλσηέξσ θαλφλσλ.  

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΧΝ, ΔΡΓΑΗΧΝ, ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 Ζ παξαιαβή ησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ ή κεηαθνξψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο 
θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ΟΣΑ.  

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΤΛΗΚΟΤ 

 1. Ζ εμαγσγή πιηθνχ ελεξγείηαη γηα ιφγνπο εθπνίεζεο. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ πιηθψλ σο 
αρξήζησλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο 
θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ γηα ηα άρξεζηα πιηθά.  

 2. Ζ εθπνίεζε πιηθνχ πνπ δελ είλαη ρξήζηκν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο, 
απνθαζίδεηαη θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 3. Τπνιείκκαηα άρξεζηνπ πιηθνχ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΗΥΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
 Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο, αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ, απφ ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

 Μεηαβνιή, ζπκπιήξσζε ή επέθηαζε ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο 
γίλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΚΔ.ΓΖ.ΕΗ.» θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζαο 
Ννκνζεζίαο». 
   H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  37/2021. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ ακολούθυρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                               
 Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 
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