ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 94/2019
Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τους
Παναγιώτη Παππίδα και Ιωάννη Νταλαχάνη (εισηγητή), Παρέδρους.
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γραμματέας του VII Τμήματος.
Συνήλθε στις 25 Φεβρουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το
2482, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ.
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Με την από 17.12.2018 έκθεση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο
Δήμο ΧΧΧ ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτής, βάσει της
40/14.12.2018 πράξης επιστροφής, και του Δήμου ΧΧΧ (22899/ 24.12.2018 έγγραφο
επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος, που αφορά
στην καταβολή ποσού 1.350,00 ευρώ ως οικονομική επιχορήγηση στο σωματείο
«Πνευματική Εστία ΧΧΧ». Κατά την Επίτροπο το εν λόγω σωματείο δεν υπάγεται
στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 202 παρ. 1 του ν. 3463/2006, στο δε αίτημα αυτού
για επιχορήγηση από τον Δήμο δεν περιλαμβάνεται προϋπολογισμός εξόδων πέραν
του ποσού των 500,00 ευρώ.
2. Στο άρθρο 202 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ - Α΄ 114), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ορίζεται ότι «1Α. Με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: i. […] σε
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. […]». Κατά τα ανωτέρω είναι επιτρεπτή η
χρηματική επιχορήγηση από Δήμο εφόσον ο αποδέκτης της εμπίπτει σε κάποιον από
τους περιοριστικά αναφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και
οι σύλλογοι, υπό μορφή σωματείων, εφόσον έχουν χαρακτήρα αθλητικό ή
πολιτιστικό. Ο πολιτιστικός ή αθλητικός χαρακτήρας του σωματείου είναι δυνατόν
να προκύπτει από τους οριζόμενους στο οικείο καταστατικό σκοπούς και τις
δραστηριότητες που προβλέπεται ότι μπορεί να αναπτύσσει για την επίτευξή τους ή
από τις πράγματι αναπτυσσόμενες ετήσιες δραστηριότητές του, οι οποίες πρέπει να
είναι, προεχόντως, αθλητικές ή πολιτιστικές. Επιπλέον, πριν από την έγκριση της
επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το επιχορηγούμενο νομικό
πρόσωπο να υποβάλει προς αυτό αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι

συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων
προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και να αναγράφεται ο
προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Η τήρηση της τελευταίας
προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς με το ανωτέρω άρθρο 202 παρ. 1 του ν.
3463/2006 επιτρέπεται στη διοίκηση του Δήμου η κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση
του δημοσίου χρήματος ο έλεγχος της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της
οποίας ελέγχεται (Ε.Σ. 267/2010 VII Τμ. και την εκεί παρατεθείσα νομολογία,
66/2016, 22/2017, 130/2017 ΚΠΕΔ στο VII Tμ.).
3. Στην υπό κρίση υπόθεση προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΧΧΧ, με τη 224/3.10.2018 απόφασή του, ενέκρινε, κατόπιν της 2/30.7.2018 αίτησης
κατ’ επίκληση του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ, την παροχή επιχορήγησης στο
σωματείο «Πνευματική Εστία ΧΧΧ», ποσού 1.350,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
00.6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», για την
κάλυψη δαπανών διαφόρων εκδηλώσεών του για το έτος 2018. Εξάλλου, δυνάμει της
6988/1952 απόφασης του Πρωτοδικείου ΧΧΧ, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο
αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου το ανωτέρω σωματείο και οι
τροποποιήσεις του καταστατικού του (4940/ 19.10.2018 βεβαίωση της Γραμματέα
του Πρωτοδικείου). Βάσει του άρθρου 1 του καταστατικού αυτού, όπως ισχύει μετά
την τελευταία του τροποποίηση (με την 3681/2008 απόφαση του Πρωτοδικείου
ΧΧΧ), το εν λόγω σωματείο έχει σκοπό «α) Την πνευματική ανάπτυξη και
πολιτιστική διάπλαση των μελών της και της κοινωνίας. β) Τη συμβολή στη
διατήρηση, διάσωση και διάδοση των ηθικών αξιών και των πολιτιστικών
παραδόσεων του λαού μας. γ) Την ανάπτυξη και υλοποίηση της ιδέας του
εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης ως παραγόντων ενίσχυσης και
ενδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού». Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το
περιεχόμενο της αίτησης επιχορήγησης, το σωματείο πρόκειται να εκτελέσει α)
φιλανθρωπική επίδειξη μόδας, για την οποία απαιτούνται 500,00 ευρώ για ηχητική
κάλυψη και μίσθωση του χώρου, β) εκδήλωση με θέματα ιατρικής ενημέρωσης για
την οποία απαιτείται οικονομική ενίσχυση για την παροχή μπουφέ και γ) εκδήλωση
κοπής χριστουγεννιάτικης πίτας με μπουφέ, πίτα, αναμνηστικά και ηχητική κάλυψη.
Επιπλέον ζητείται ενίσχυση για τη δημιουργία ημερολογίων έτους 2019.
Ακολούθησε η αποδοχή εκ μέρους του σωματείου της επίμαχης επιχορήγησης με το
προαναφερθέν ποσό (από 17.10.2018 αντίγραφο πρακτικών συνεδρίασης του
διοικητικού του συμβουλίου) και η έκδοση του ελεγχόμενου ισόποσου χρηματικού
εντάλματος.
4. Με τα δεδομένα αυτά, δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την
επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο ΧΧΧ, διότι δεν αποδεικνύεται ότι
οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται η οικονομική ενίσχυση έχουν προεχόντως

πολιτιστικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, ούτε η εκδήλωση για την ιατρική ενημέρωση, με
προφανή επιστημονικό σκοπό, ούτε η κοπή βασιλόπιτας, που συμβάλλει προεχόντως
στην ψυχαγωγία και στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του σωματείου,
συνιστούν εκδηλώσεις με πολιτιστικό χαρακτήρα που ενισχύονται νομίμως από το
δημοτικό ταμείο, ενώ, περαιτέρω δεν αποδεικνύεται το πολιτιστικό περιεχόμενο των
υπό δημιουργία ημερολογίων. Επιπροσθέτως, δεν προκύπτει πολιτιστικός
χαρακτήρας της επίδειξης μόδας, καθόσον από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν
αποδεικνύεται ο συγκεκριμένος σκοπός που θα εξυπηρετηθεί από τα έσοδά της.
5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα
δαπάνη δεν είναι νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 2482, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής
του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 1.350,00 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί.

