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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 6ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 24η Ιουνίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον Πύργο της Ηλείας, 

στα γραφεία της επιχείρησης εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, συνήλθαν 

ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών παρευρέθηκαν επτά (6) μέλη, 

ήτοι: 

Παρόντες: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

 

Απόντες: 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Αργυρίου Γεώργιος 

10. Γιάνναρος Χρήστος, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Ανάθεση υπηρεσιών για τη Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών 

Κινδύνων. 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθµ. ΦΓ8/ 55081 αποφάσεως της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 ορίζονται τα εξής: «Δεν 

υφίσταται σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε φορέα, ακόμη και όταν λειτουργεί σε αυτόν γραφείο 

Εσωτερικού Ελεγκτή, αν δεν έχουν καταγραφεί από τον φορέα αναλυτικά οι διαδικασίες 

παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και αν, για τις ειδικότερες 

ενέργειες που συνθέτουν τις επιμέρους διαδικασίες, δεν έχουν εντοπισθεί μέσω κατ’ ιδίαν 

εκτίμησης των δημοσιονομικών υπευθύνων ή ύστερα από εμπεριστατωμένη εκτίμηση ειδικών 
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αναλυτών, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και δεν έχουν επιπλέον προβλεφθεί δικλείδες προς 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (ενδογενής έλεγχος).» 

Το άρθρο 2, παρ. 3 του Ν. 4938/2020 αναφέρει το εξής: Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο 

Επίτροπος ζητεί κατ’ αρχάς τον χάρτη του ελεγχόμενου φορέα με την καταγραφή των 

διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό 

των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αν 

αυτός δεν υφίσταται, ο Επίτροπος απευθύνει αμέσως στο όργανο που προΐσταται του φορέα 

έγγραφο αποκαλούμενο «σύσταση», στο οποίο μνημονεύεται η σκέψη 8 της απόφασης ΕλΣ 

Ολ. υπ’ αρ. 2014/2020. Αν υφίσταται χάρτης, ο Επίτροπος αναζητεί εντός αυτού τη 

συγκεκριμένη διαδικασία που έχει υπαχθεί στον έλεγχό του, εκτιμά την πληρότητα της 

καταγραφής της ελεγχόμενης διαδικασίας, την ορθότητα και πληρότητα των κινδύνων που 

εντοπίστηκαν και την επάρκεια και λυσιτέλεια των συναφών δικλίδων. Σύμφωνα με το υπ. αρ. 

2777 29/01/2021 έγγραφο του Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας σε περιόδους 

σημαντικής πίεσης στα δημόσια οικονομικά, για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κάθε φορέα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η εξειδίκευση των 

δομικών στοιχείων σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως είναι η σχεδίαση και εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, η διενέργεια και πληρωμή δαπανών, η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων 

και η παραγωγή δημοσιονομικών αναφορών. Στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου του 

Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή για το έτος 2021, στις 08 Μαΐου 2022 αναφέρεται το εξής:   

<<Σύμφωνα με την απόφαση υπ. αριθµ. ΦΓ8/ 55081 αποφάσεως της Ολοµέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 ορίζονται 

τα εξής: «Δεν υφίσταται σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε φορέα, ακόμη και όταν λειτουργεί σε 

αυτόν γραφείο Εσωτερικού Ελεγκτή, αν δεν έχουν καταγραφεί από τον φορέα αναλυτικά οι 

διαδικασίες παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες και αν, για τις 

ειδικότερες ενέργειες που συνθέτουν τις επιμέρους διαδικασίες, δεν έχουν εντοπισθεί μέσω 

κατ’ιδίαν εκτίμησης των δημοσιονομικών υπευθύνων ή ύστερα από εμπεριστατωμένη εκτίμηση 

ειδικών αναλυτών, οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και δεν έχουν επιπλέον προβλεφθεί δικλείδες 

προς αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (ενδογενής έλεγχος).». Τη παρούσα χρονική στιγμή 

το Νομικό Πρόσωπο δεν έχει πραγματοποιήσει καταγραφή – χαρτογράφηση ενδογενών 

δημοσιονομικών κινδύνων κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, παρ. 1 και 

άρθρο 2, παρ. 3. Συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Νομικού Προσώπου να προβεί άμεσα 

(εντός της χρήσης 2022) στην υλοποίηση της ανωτέρω απαίτησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Πιο συγκεκριμένα την εν λόγω εξειδικευμένη υπηρεσία – λειτουργική δαπάνη, θα πρέπει να την 

παράσχει Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών 

Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η πραγματοποίηση της εν λόγω λειτουργικής 

δαπάνης από Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών 

Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι νόμιμη κατ' εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 

91 του Ν.4270/2014. Σε περίπτωση μη υλοποίησης της ανωτέρω υποχρέωσης, εκ μέρους του 

Νομικού Προσώπου, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 2, παρ. 3. του ΦΕΚ. Β΄4938/9.11.2020 

όπου ορίζονται τα εξής: «Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο Επίτροπος ζητεί κατ’ αρχάς τον χάρτη 

του ελεγχόμενου φορέα με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων 
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με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την 

πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αν αυτός δεν υφίσταται, ο Επίτροπος 

απευθύνει αμέσως στο όργανο που προΐσταται του φορέα έγγραφο αποκαλούμενο 

«σύσταση», στο οποίο μνημονεύεται η σκέψη 8 της απόφασης ΕλΣΟλ. υπ’ αρ. 2014/2020. Αν 

υφίσταται χάρτης, ο Επίτροπος αναζητεί εντός αυτού τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχει 

υπαχθεί στον έλεγχό του, εκτιμά την πληρότητα της καταγραφής της ελεγχόμενης διαδικασίας, 

την ορθότητα και πληρότητα των κινδύνων που εντοπίστηκαν και την επάρκεια και λυσιτέλεια 

των συναφών δικλίδων».>> 

Απόφαση 2014/2020, Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για ευθύνη του Δημάρχου ως 

συνευθυνόμενο για τυχόν ύπαρξη διαχειριστικού ελλείμματος ή σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται η κατ' επανάληψη παραβίαση ή καταστρατήγηση των προβλεπόμενων 

διαχειριστικών διαδικασιών του νομικού πλαισίου ή σιωπηρή συναίνεσή του, που εντάσσεται 

αιτιωδώς ως άτυπη έγκριση στην αλυσίδα των νομικών ενεργειών παραγωγής πράξεων με 

δημοσιονομικές συνέπειες 

(*Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου έχουν την ίδια 

αλληλεπιδραστική και αμφίδρομη ευθύνη επί της Απόφασης 2014/2020 της Ολομέλειας 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις συνάγεται (ΕλΣ Ολ. 859, 867/1990, 2161/2006, 3283/2013, 1038, 

1808/2014, 5234/2015, 1028/2017 κ.ά.) ότι, αλληλέγγυα με τον υπόλογο, δημοσιολογιστική 

ευθύνη υπέχει και κάθε συνευθυνόμενο στην πρόκληση του διαχειριστικού ελλείμματος 

πρόσωπο, όταν αυτό, χωρίς να είναι υπόλογος το ίδιο, συνέβαλε αποφασιστικά και 

επενήργησε άμεσα στη δημιουργία του διαχειριστικού ελλείμματος. Η κατά τα ανωτέρω 

αποφασιστική συμβολή και άμεση επενέργεια στην πρόκληση του ελλείμματος, μπορεί, για 

την ταυτότητα του νομικού λόγου, να προκύπτουν και από την κατάδηλη εκ μέρους του 

ανωτέρω προσώπου ανοχή παράνομων ενεργειών, εφόσον αυτό είχε τη νομική υποχρέωση 

αποτροπής τους. Στην περίπτωση αυτή η ανοχή του, εξομοιούμενη εν τοις πράγμασι με 

σιωπηρά συναίνεση, εντάσσεται αιτιωδώς ως άτυπη έγκριση στην αλυσίδα των νομικών 

ενεργειών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται περαιτέρω ότι συνυπεύθυνος στην πρόκληση διαχειριστικού 

ελλείμματος, καταλογιζόμενος μαζί με τον βασικό υπεύθυνο δημόσιο υπόλογο, πρέπει να 

θεωρείται και ο υπηρεσιακός παράγων που, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις ελεγκτικών 

φορέων ή υπαλλήλων της υπηρεσίας του, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής 

διαχειριστικών παρατυπιών συναφών με την πρόκληση του ελλείμματος, αν και όφειλε, ως εκ 

της υπηρεσιακής του ιδιότητας, να προστατεύει τη δημόσια περιουσία.  

Ο ισχύων κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (π.δ. 410/1995, φ. 231 Α') 

ορίζει στο άρθρο 114, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο: «1. Ο Δήμαρχος: α) (...) γ) είναι 

Προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και τις διευθύνει, δ) είναι Προϊστάμενος όλου του 

προσωπικού του δήμου, αποφασίζει, για το διορισμό αυτού και τις πράξεις που προβλέπουν 

οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση 

του πειθαρχικού ελέγχου, ε) (...)», στο δε άρθρο 115 ο ίδιος Κώδικας ορίζει: «α. Στους δήμους 

το δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι (...) γ. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει 

ΑΔΑ: 61ΜΡΟΕΖΩ-ΨΩ0



  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

σελίδα 4 από 7 

 

σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία της 

πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε 

αντιδημάρχους. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο 

δήμαρχος. 

Με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμαρχος ορίζεται ως προϊστάμενος των υπηρεσιών και 

υπαλλήλων του Δήμου, αναλαμβάνοντας την εξ αυτού επαγόμενη δημοσίου δικαίου 

υποχρέωση να διασφαλίζει τη σύννομη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών του, και, συναφώς, την κατά τον νόμο και τον προϋπολογισμό διάθεση των οικείων 

πιστώσεων και την τήρηση της νόμιμης διαχειριστικής διαδικασίας κατά την εκτέλεση των 

δαπανών. Εκ της υποχρεώσεως του αυτής οφείλει να μεριμνά για τη συμμόρφωση των 

υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου προς τις απορρέουσες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις 

τους, ιδίως δε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η κατ' επανάληψη παραβίαση ή 

καταστρατήγηση των προβλεπόμενων διαχειριστικών διαδικασιών. 

Εξ άλλου, ως άμεσος προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, ο Δήμαρχος μπορεί να 

μεταβιβάζει συγκεκριμένες κάθε φορά διοικητικής φύσεως αρμοδιότητές του στους 

Αντιδημάρχους που τον επικουρούν, συναφώς δε και να ανακαλεί τη μεταβίβαση της 

αρμοδιότητάς αυτής και να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που ενημερώνεται αρμοδίως για 

τη μη νόμιμη ή ατελή άσκηση της μεταβιβασθείσας αρμοδιότητάς του. 

Η παράλειψη άσκησης των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις αυτές εποπτικών καθηκόντων 

του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και 

πρακτικών, για τις οποίες έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες 

επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή 

του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας 

δημοσιολογιστικηί ευθύνη του. Τούτο διότι από την παράλειψη, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, 

παρέμβασής του για την αποτροπή συγκεκριμένων έκνομων ενεργειών ευλόγως συνάγεται 

σιωπηρή συναίνεσή του στη διεξαγωγή της έκνομης διαχειριστικής διαδικασίας. 

Για την απόδοση, εξ άλλου, στον Δήμαρχο της ιδιότητας του συνευθυνομένου και των 

συνεπαγομένων ευθυνών, δεν απαιτείται η δράση του να εντάσσεται κατά νόμον σε ειδική 

διαδικασία παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά αρκεί η διαπίστωση, διά 

της επαναλαμβανόμενης παράλειψής του να παρέμβει, της κατά τα ανωτέρω σιωπηρής 

συναίνεσής του, η οποία, δοθείσης της αρμοδιότητάς του να προΐσταται των υπηρεσιών και 

υπαλλήλων του Δήμου και να διασφαλίζει τη σύννομη διάθεση των πόρων του, εξομοιούται 

με άτυπη έγκρισή τους και, ως εκ τούτου, σύμπραξή του στη διεξαγωγή της διαχειριστικής 

διαδικασίας (ΕλΣ Ολ. 859/1990, 1435/1995, 1039/1995, 750/1991, 867/1990, 976/2000, 

1449/2006, 2444/2007, 1456/2008, 1034/2011, 1240, 1241/2014). 

Η κατά τα ανωτέρω στοιχειοθετούμενη, έστω και ατύπως, έγκριση των έκνομων διαχειριστικών 

ενεργειών και η σύμπραξη στη διεξαγόμενη διαχειριστική διαδικασία συνιστά, ως εκ της θετικής 

επίδρασής της σε αυτήν αλλά και της αναγκαιότητάς της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

πρόσφορη αιτία για τη δημιουργία του ελλείμματος. Τούτο δε ανεξάρτητα από το αν μεταξύ της 

ανοχής αυτής και της δημιουργίας του ελλείμματος παρεμβάλλονται πράξεις ή παραλείψεις 

άλλων προσώπων που εμφανίζονται ως εγγύτερες αιτίες δημιουργίας του ελλείμματος, όταν, 
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ως εν προκειμένω, οι χρονικά μεταγενέστερες πράξεις δεν είναι αυτοτελείς, αλλά συνιστούν 

αναμενόμενο και προβλέψιμο αποτέλεσμα των προηγηθεισών παραλείψεων, με αποτέλεσμα 

να στοιχειοθετούν αλυσίδα αιτιώδους διαδρομής, επιφέροντας από κοινού το ζημιογόνο 

αποτέλεσμα. 

Εν κατακλείδι, η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, οφείλει άμεσα να αναθέσει σε 

εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικοοικονομικό σύμβουλο (Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή του 

Υπουργείου Οικονομικών) την «Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών 

Κινδύνων για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου, όπως ορίζει το 

άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 4938/2020». 

Πρόκειται για εργασίες ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τις οποίες το προσωπικό της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πύργου. 

Δεδομένων των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της υπηρεσίας του εξειδικευμένου 

αντικειμένου της Καταγραφής – Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων για τις 

ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου, όπως ορίζει το άρθρο 1, παρ. 1 του 

Ν. 4938/2020 σε εξωτερικό οικονομικό φορέα (έως την 31η Δεκεμβρίου 2022), ο οποίος διαθέτει 

Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονομικών με εμπειρία στο αντικείμενο. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 

τα εξής: Να έχει στο προσωπικό του ειδικότητα, Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή 

(ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών). Σημείωση: Ο 

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής δεν υποχρεούται να είναι με έμμισθη σχέση εργασίας 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο. 

Οι εν λόγω υπηρεσίες, εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πύργου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της. 

Προκειμένου να επιτευχθεί – υλοποιηθεί η εν λόγω υπηρεσία, οι εργασίες της Καταγραφής – 

Χαρτογράφησης Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων για τις ανάγκες της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Εκπόνηση εγχειριδίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες, τις υφιστάμενες δικλείδες 

ασφαλείας και τους δημοσιονομικούς κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα, με σκοπό να 

αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πύργου, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί, σύμφωνα με τις επιταγές 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως εκφράστηκαν μέσω των επιστολών του Προέδρου αυτού, 

προς τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, όσο και με τις πρόσφατες αποφάσεις της 

Ολομέλειας αυτού (αρ. ΦΓ8/28662/2020, Β’ 2424 και ΦΓ8/55081/2020, Β’ 4938). 

Η πραγματοποίηση της εν λόγω λειτουργικής δαπάνης, εξυπηρετεί την Καταγραφή – 

Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων για τις ανάγκες της Δημοτικής 
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Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου από Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή του Υπουργείου 

Οικονομικών και είναι νόμιμη κατά την έννοια της παρ. 2α του άρθρου 91 του Ν.4270/2014. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό οικονομικό φορέα, αφορά την Καταγραφή – 

Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων για τις ανάγκες της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου από Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η εν λόγω δαπάνη έχει χαρακτήρα λειτουργικής δαπάνης (μία δαπάνη μπορεί να 

βαρύνει τον προϋπολογισμό ενός Νομικού Προσώπου μόνο όταν προβλέπεται από διάταξη 

νόμου ή παρόλο που δεν προβλέπεται από το νόμο είναι, κατά τα προεκτεθέντα, λειτουργική 

(βλ. 117, 75, 21, 10/2012 Πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν., 247/2015 πράξη του Κλιμακίου τούτου), 

καθώς αποσκοπεί στην Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων 

για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου από Πιστοποιημένο 

Εσωτερικό Ελεγκτή του Υπουργείου Οικονομικών, πλαισιώνοντας, έτσι, τον επιδιωκόμενο από 

τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου σκοπό για αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών της και συμβάλλοντας στην μακροχρόνια επίτευξή της (πρβλ. 75/2012 πράξη  VII 

Τμ. Ελ.Συν.). 

Κατ' εξαίρεση, η ανάθεση εργασίας έναντι αμοιβής σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 

επιτρεπτή, μόνον όταν αφορά ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως υποθέσεις, που το 

συμφέρον του νομικού προσώπου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία, προσόντα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση, το προσωπικό που ήδη υπηρετεί (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 297, 55, 56/2006, IV 

Τμ. πραξ. 94/2003, 19, 70/2002, βλ. πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν. 16/2012, 309, 176, 114, 85/2011, 

Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 55, 106/2012). 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής 

υπηρεσίας (με CPV:71700000-5) «Παροχή υπηρεσιών για τη Καταγραφή – Χαρτογράφηση 

Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων» κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. απόφασης ΦΓ8/55081 της 

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β΄4938/9.11.2020, άρθρο 1, 

παρ. 1 και άρθρο 2, παρ. 3.. Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 11.160,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης 

β) την εισήγηση του Προέδρoυ του Δ.Σ., 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Την ανάθεση παροχής υπηρεσίας (με CPV:71700000-5) «Παροχή υπηρεσιών για τη 

Καταγραφή – Χαρτογράφηση Ενδογενών Δημοσιονομικών Κινδύνων», στην  EXECUTIVE 

AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, κόστους 11.160,00 ευρώ, η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

10.6117.0001. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2022. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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