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Πρόλογος 
 

Η Αυτοδιοίκηση σήµερα έχει µπει σε µια νέα εποχή. Η είσοδος της χώρας στη 
ζώνη του ευρώ, η αναδιάρθρωση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης µε το 
πρόγραµµα Ι.Καποδίστριας διαµορφώνουν ένα νέο επίπεδο δράσης  και δίνουν 
νέες προοπτικές στον θεσµό. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση για να µπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο πρέπει 
να εξοπλιστεί µε σύγχρονα εργαλεία προκειµένου να έχει την δυνατότητα 
χειρισµού σύνθετων προβληµάτων που συνεχώς αυξάνονται.  
Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα συστήµατα οικονοµικής διοίκησης και 
διαχείρισης. Η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος  και η αξιοποίηση της 
πληροφορικής µπορούν να  υποστηρίξουν ουσιαστικά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και στο επίπεδο της 
παρακολούθησης και του ελέγχου της των οικονοµικών λειτουργιών.  
Για µια ολοκληρωµένη οικονοµική διοίκηση στους Ο.Τ.Α. κρίνεται απαραίτητη 
ουσιαστική  λειτουργία της ταµιακής υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προχώρησε στην 
εκπόνηση και έκδοση του παρόντος οδηγού σύστασης, οργάνωσης και 
λειτουργίας της ταµιακής υπηρεσίας των ∆ήµων. Στόχος µας  της είναι  ο παρόν 
οδηγός να   αποτελέσει ένα χρήσιµο και πρακτικό εργαλείο για τη σύσταση της 
ταµιακής υπηρεσίας και την επίλυση των βασικών προβληµάτων, ιδιαίτερα  στα 
πρώτα βήµατα της λειτουργίας της. 

 

 

Απόστολος Κοιµήσης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος  

της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στον τοµέα της ταµιακής  υπηρεσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
υπάρχουν  δύο βασικά συστήµατα. Το πρώτο όταν το κράτος το ίδιο 
διαχειρίζεται το ταµείο των Ο.Τ.Α. και το άλλο όταν κάθε ∆ήµος έχει τη δική του 
ταµιακή υπηρεσία. Το πρώτο σύστηµα εφαρµόζεται π.χ. στην Γαλλία και το 
δεύτερο στην Γερµανία. Στη  χώρα µας εφαρµόζονται και τα δύο συστήµατα.  
∆ήµοι άνω των 10.000 κατοίκων έχουν υποχρέωση σύστασης ιδίας ταµιακής 
υπηρεσίας, στους  υπόλοιπους ∆ήµους το κράτος διαχειρίζεται (µε δηµοτικούς 
στην ουσία υπαλλήλους) για λογαριασµό τους, το ταµείο. Από τους   ∆ήµους 
άνω των 10.000 κατοίκων οι 100 περίπου έχουν συστήσει µέχρι σήµερα 
ταµιακή υπηρεσία. Το νοµικό πλαίσιο δίνει σε όλους τους ∆ήµους της χώρας 
(όχι όµως στις κοινότητες) ανεξαρτήτως πληθυσµού, τη δυνατότητα σύστασης, 
προαιρετικά,   ιδίας ταµιακής υπηρεσίας.  
Τα βασικά  πλεονεκτήµατα του πρώτου συστήµατος είναι η ασφάλεια στη 
διαχείριση χρηµάτων καθώς και µικρότερο κόστος στη διαχείριση του ταµείου. 
Κύρια µειονεκτήµατα είναι οι σηµαντικές καθυστερήσεις στην ενηµέρωση των 
∆ήµων που οφείλονται στην παροχή των στοιχείων από τις ∆ηµόσιες 
Οικονοµικές Υπηρεσίες, που επιφέρουν στην ουσία άγνοια του ταµιακού 
υπολοίπου µε αποτέλεσµα, να παρατηρούνται τα φαινόµενα του "κόκκινου" 
ταµείου και βέβαια αδυναµία παρακολούθησης των απαιτήσεων κατά δηµότη 
και των υποχρεώσεων. Η σύσταση της ταµιακής υπηρεσίας θα αναβαθµίσει τη 
λειτουργία της διαχείρισης, θα δώσει στον ∆ήµο τη δυνατότητα σωστότερου 
προγραµµατισµού, και θα αυξήσει την υπευθυνότητα των υπαλλήλων αλλά και 
των αιρετών . 

Τα  σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της αυτόνοµης ταµιακής υπηρεσίας είναι:  
! Ταχύτητα και αξιοπιστία πληροφόρησης 
! Παρακολούθηση του ταµιακού υπολοίπου 
! Αποφυγή τήρησης διπλών βιβλίων 
! Κατάρτιση ταµιακού προγράµµατος  
! Αύξηση εσόδων µε την αξιοποίηση ταµιακών υπολοίπων  
! Καλύτερος προγραµµατισµός πληρωµών  
! Αύξηση υπευθυνότητας υπαλλήλων και αιρετών  

 
Βασικός στόχος της ταµιακής υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων 
διαθεσίµων την κατάλληλη χρονική στιγµή για την πληρωµή των υποχρεώσεων µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος. 

Απαιτείται προσπάθεια για τη διατήρηση των διαθεσίµων όσο το δυνατόν σε 
χαµηλότερο επίπεδο  και παράλληλα όταν το επίπεδο των διαθεσίµων αυξάνει και 
δεν υπάρχουν  άµεσες ανάγκες εκταµιεύσεων , µπορεί να υπάρξει µια 
βραχυπρόθεσµη αξιοποίηση των διαθεσίµων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
επεξεργασία ενός ετήσιου οικονοµικού σχεδιασµού (ταµιακού προγράµµατος) ώστε 
να είναι γνωστά εκ των προτέρων οι απαιτήσεις σε διαθέσιµα καθώς και το 
πλεόνασµα σε ορισµένες χρονικές περιόδους. Το ταµιακό πρόγραµµα υπολογίζει 
διαχρονικά τις εισπράξεις και τις πληρωµές κατά τη διάρκεια του προϋπολογιστικού 
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έτους, τα ταµιακά ελλείµµατα  και πλεονάσµατα, και προσδιορίζονται οι πηγές 
κάλυψης των ελλειµµάτων και η βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονασµάτων. 

Η ταµιακή υπηρεσία µπορεί και πρέπει να προγραµµατίζει τις πληρωµές  και τις 
εισπράξεις µε στόχο την αποφυγή ταµιακών προβληµάτων. Επειδή οι δαπάνες των 
Ο.Τ.Α. είναι εκ των προτέρων γνωστές και χρονικά, η δυνατότητα να µην 
παρουσιαστούν προβλήµατα εξαρτάται από εµπρόθεσµη καταβολή των ποσών 
που πρέπει να τους αποδοθούν.  

Το µεγαλύτερο ποσό των εσόδων των Ο.Τ.Α. µπορεί να προβλεφθεί χρονικά 
(επιχορηγήσεις, έσοδα που εισπράττονται µέσω της ∆ΕΗ κλπ) είναι δυνατόν να  
γίνει και στους ΟΤΑ ο κατάλληλος προγραµµατισµός και η σύνταξη ενός ετήσιου 
ταµιακού προγράµµατος.  

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η  διαχείριση του ταµείου από τον ∆ήµο δεν έχει 
σχέση µε την εξασφάλιση της εξέλιξης του προϋπολογισµού και της οικονοµικής 
εξισορρόπησης των πόρων. Μπορεί ένας ∆ήµος να έχει ισοσκελισµένα τα έσοδα µε 
τις δαπάνες (σε µια ετήσια χρονική περίοδο) αλλά σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή 
(κατά την διάρκεια του έτους)  να παρουσιάσει ταµιακό έλλειµµα δηλαδή να µην 
διαθέτει ρευστά διαθέσιµα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

Η παράλληλη εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στους ΟΤΑ σύµφωνα µε 
το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ∆ήµων και Κοινοτήτων (π.δ. 715/31-12-99) 
καθιστούν µάλλον αναγκαία τη σύσταση ταµιακής υπηρεσίας ώστε να υπάρχει 
σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η πληροφόρηση των  δηµόσιων  Ταµείων που ασκούν την 
ταµιακή διαχείριση δεν είναι η καλύτερη δυνατή  ( η εφαρµογή του προγράµµατος   
�� taxis� δεν φαίνεται ότι µπορεί να λύσει και αυτή την πληροφορία, τουλάχιστον στο 
άµεσο µέλλον αφού δεν είναι από τους στόχους του προγράµµατος). Η ύπαρξη 
µηχανογράφησης διευκολύνει τη λειτουργία της ταµιακής υπηρεσίας καθώς και τον 
έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται συχνά στις δοσοληπτικές  και στα υπόλοιπα 
του ταµείου. Η καθηµερινή συµφωνία κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή 
οποιωνδήποτε λαθών ή παραλείψεων. Η εφαρµογή του διπλογραφικού και της 
µηχανοργάνωσης διευκολύνει τη συµφωνία και τον έλεγχο του υπολοίπου. 

Φιλοδοξία µας είναι ο  παρόν οδηγός να αποτελέσει ένα βοήθηµα  των ∆ήµων για 
τη σύσταση, οργάνωση και σωστή λειτουργία των  ταµιακών υπηρεσιών των 
∆ήµων. Στο πρώτο κεφάλαιο  περιγράφονται οι διαδικασίες σύστασης της ταµιακής 
υπηρεσίας, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η οργανωτική δοµή της υπό σύσταση 
υπηρεσίας και στο τρίτο η ροή των εργασιών και η  βασική λειτουργία της.  Σκόπιµο 
θεωρήσαµε να παραθέσουµε υποδείγµατα των αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου (παράρτηµα Α), υποδείγµατα των εντύπων που θα 
χρησιµοποιεί η Τ.Υ. (παράρτηµα Β). Για την ολοκληρωµένη εικόνα και επειδή 
έχουµε διαγνώσει ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης του νοµικού πλαισίου  λειτουργίας 
της οικονοµικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα στους µικρούς ∆ήµους ,στο 
παράρτηµα Γ, υπάρχουν τα σχετικά µε την Ταµιακή Υπηρεσία άρθρα του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα,  καθώς και ολόκληρο το Β.∆. 17-5/16-6-59 «περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» στο οποίο 
στηρίζεται η λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 
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1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1.1 Υπάρχον νοµικό πλαίσιο  
Ως γνωστό η ταµιακή υπηρεσία των ∆ήµων διεξάγεται από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων δια µέσου των δηµοσίων ταµείων.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 228 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  και των  άρθρων  
45-46 του Β.∆. 17-5/ 15-6-59 «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων» όλοι οι ∆ήµοι (όχι οι Κοινότητες) µπορούν να συστήσουν 
ταµιακή υπηρεσία , µε την πρόβλεψη από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
Η ταµιακή υπηρεσία διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (άρθρα 228-
236)  και του Β.∆. 17-5/15-6-59 (άρθρα 45-80). 

Για τους ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων, η σύσταση ταµιακής 
υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 228 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 
410/1995) όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2503/1997, είναι 
υποχρεωτική. Στο άρθρο 106 του Ν. 2362/1995 προβλεπόταν καταληκτική 
περίοδος δύο ετών στην οποία θα εξακολουθούσε να διεξάγεται η Ταµιακή 
Υπηρεσία των Ο.Τ.Α. από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. Η περίοδος αυτή, 
µετά την παράταση που δόθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 9 του Ν. 2738/1999 λήγει το 
Νοέµβριο του 2000.  
Με βάση τις παραπάνω ρυθµίσεις: 

# Όλοι οι ∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων πρέπει να έχουν 
συστήσει ήδη Ταµιακή Υπηρεσία. 

# Όλοι οι ∆ήµοι άνω των 10.000 κατοίκων που δεν έχουν Ταµιακή 
Υπηρεσία δεν θα εξυπηρετούνται από τη ∆.Ο.Υ. την 27-11-2000 εφόσον 
στο µεταξύ δεν δοθεί νέα παράταση. 

1.2 Τροποποίηση Εσωτερικού Οργανισµού Υπηρεσιών  
Η πρώτη ενέργεια για τη σύσταση Ταµιακής Υπηρεσίας είναι η τροποποίηση του 
Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου. Αυτό επιβάλλεται τόσο 
από το άρθρο 228 παρ.2 του Π.∆. 410/1995 (∆ΚΚ), που ορίζει ότι στους δήµους ο 
οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας µπορεί να προβλέπει ειδική ταµιακή υπηρεσία, 
όσο και από το άρθρο 46 παρ. 1 του Β.∆. 17/5-15/6/1959 Β.∆. περί λογιστικού των 
Ο.Τ.Α. το οποίο ορίζει ότι  «� συνιστάται δια του οργανισµού της εσωτερικής 
υπηρεσίας  ιδία δηµοτική υπηρεσία ή γραφείο υπό την ονοµασία Ταµείο, τελούν 
υπό την άµεσο εποπτεία των αρµοδίων οργάνων του δήµου».  

Για να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και να υφίσταται νόµιµα η 
ταµιακή υπηρεσία απαιτούνται: 
1. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει για την ίδρυση, τη διάρθρωση  και τις 
αρµοδιότητες της Ταµιακής υπηρεσίας. Παρόλο που δεν υφίσταται τυπικός 
περιορισµός ως προς το επίπεδο οργανικής µονάδας που θα συγκροτηθεί η 
Ταµιακή Υπηρεσία, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι µπορεί να λάβει τη µορφή 
αυτοτελούς γραφείου διότι η έννοια αυτού είναι οργανική µονάδα υπαγόµενη 
απευθείας στο ∆ήµαρχο µε αντικείµενο αυτοτελές και ανεξάρτητο από τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες. Μπορεί λοιπόν να έχει τη µορφή ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος 
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ή µη αυτοτελούς γραφείου. Η εσωτερική διάρθρωση του ∆ηµοτικού Ταµείου 
καθορίζεται από τα άρθρα 50 και 51 του Β.∆. 17/5-15/6/1959. Η απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν απαιτείται να ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία 
(λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συµβούλων). Ο Ο.Ε.Υ. δεν 
είναι απαραίτητο να ορίζει τις θέσεις του προσωπικού που θα αναλογούν στην 
Ταµιακή Υπηρεσία. Η κατανοµή του προσωπικού είναι αρµοδιότητα του 
∆ηµάρχου που προκύπτει από το διευθυντικό δικαίωµα που παραχωρείται σ� 
αυτόν από το ∆.Κ.Κ. (Άρθρο 114 παρ. 1γ του Π.∆. 410/95). Άλλωστε και το 
άρθρο 12 του Ν. 1188/81 δεν επιβάλλει τη σύσταση θέσεων «ανά υπηρεσία» 
αλλά απαιτεί απλώς την πρόβλεψή τους στον Ο.Ε.Υ. αφήνοντας στο ∆ήµαρχο 
την αρµοδιότητα κατανοµής του προσωπικού. Η σύνθεση όµως του 
προσωπικού των οικονοµικών υπηρεσιών µπορεί να ορίζεται µε τον Ο.Ε.Υ. 
(Άρθρο 82 του Β.∆. 17/5-15/6/1959). (βλ. Παράρτηµα Α υπόδειγµα απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.) 

2. Γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η γνωµοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου επιβάλλεται από το άρθρο 12 του Ν. 1188/81 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2307/95..  

3. Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας 
4. ∆ηµοσίευση της τροποποίησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

1.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων  Ταµιακής Υπηρεσίας. 
Η ταµιακή υπηρεσία αποτελεί ένα µέρος των οικονοµικών υπηρεσιών των ∆ήµων 
και της εν γένει οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Στην απόφαση σκόπιµο είναι να 
περιγράφεται, εκτός από τη διάρθρωση, και οι αρµοδιότητες της Ταµιακής 
Υπηρεσίας. Η περιγραφή αυτή, πέρα των προβλεποµένων στο Β.∆. 17/5-15/6/1959 
µπορεί να περιλαµβάνει και τα εξής: 
Η Ταµιακή Υπηρεσία: 

• ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί τα ταµιακά προγράµµατα του ∆ήµου µε τη 
συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναµενόµενων 
εισπράξεων. 

• Παραλαµβάνει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και διενεργεί τις 
πληρωµές προς τους δικαιούχους µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη συµπλήρωση αυτών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις κείµενες διατάξεις 
(π.χ. φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα όπου απαιτείται). 

• Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Μεριµνά για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής, όπως αποδόσεις φόρων, 
ασφαλιστικών ταµείων κλπ. 

• ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το ∆ήµο. Εκδίδει τα γραµµάτια 
εισπράξεως και ενηµερώνει το αρχείο των οφειλετών. 

• Παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών 
προς το ∆ήµο και ενηµερώνει το Λογιστήριο για τις καθυστερούµενες 
οφειλές. 
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• Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις των πληρωτέων και των πληρωθέντων 
εξόδων. 

• Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των 
αντίστοιχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία προσόδου. 
Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ατοµικών ή ειδικών προσκλήσεων 
προς τους οφειλέτες του ∆ήµου. 

• Επιµελείται για την είσπραξη όλων των βεβαιούµενων εσόδων του ∆ήµου. 

• Εκδίδει εντολές κατασχέσεων, ενταλµάτων προσωπικής κράτησης και 
προγραµµάτων πλειστηριασµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.  

• Ενηµερώνει το περιοδικό αρχείο οφειλετών κατά οφειλέτη όπου 
αναγράφονται τα οφειλόµενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου. 

• Τηρεί τις διαδικασίες, αρχεία και γενικά τους λογαριασµούς του λογιστικού 
συστήµατος του ∆ήµου που αφορούν τα εισπρακτέα και τα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων. 

• Τηρεί το φυσικό ταµείο στα γραφεία του ∆ήµου. ∆ιενεργεί τις χρηµατικές 
δοσοληψίες µε τις τράπεζες. 

• Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών 
που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του 
∆ήµου. Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από τις ∆ηµόσιες / 
Ελεγκτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. 

1.4. Προκαταρκτικές εργασίες για την έναρξη λειτουργίας. 

1.4.1 Ορισµός Ταµία. 
Μετά τη δηµοσίευση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., ακολουθεί ο ορισµός του 
∆ηµοτικού Ταµία από το ∆ήµαρχο. Ως δηµοτικός Ταµίας ορίζεται µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου είτε απευθείας από το ∆ήµαρχο αν το επίπεδο συγκρότησης 
είναι (µη αυτοτελές) γραφείο, είτε κατόπιν επιλογής από το υπηρεσιακό συµβούλιο 
αν το επίπεδο συγκρότησης είναι ∆ιεύθυνση, ή Τµήµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 48 
του Β.∆. 17/5-15/6/1959,  

ο ∆ηµοτικός Ταµίας: 

• προΐσταται του Ταµείου. 

•  Εισπράττει ο ίδιος ή δια των εισπρακτόρων όλα τα έσοδα του δήµου. 

• Ενεργεί την είσπραξη κάθε άλλου, για λογαριασµό του δήµου, εσόδου 
καθώς και των υπέρ τρίτων εσόδων, αν η είσπραξη ανατεθεί νόµιµα στο 
δήµο. 

• Εξοφλεί τα χρηµατικά εντάλµατα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού. 

• Ασκεί ή εντέλλεται τη λήψη αναγκαστικών µέτρων κατά των οφειλετών του 
δήµου. 
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• Ενασκεί την ποινική δίωξη κατά των οργάνων των επιφορτισµένων µε την 
εκτέλεση των ενταλµάτων προσωπικής κρατήσεως για την τυχόν αµέλεια 
αυτών. 

• Εποπτεύει την υπηρεσία εισπράξεως µεριµνώντας ώστε η είσπραξη των 
εσόδων, όπως και κάθε σχετική ενέργεια να συντελείται εντός των νοµίµων 
προθεσµιών.  

• Μεριµνά για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής, όπως αποδόσεις φόρων, 
ασφαλιστικών ταµείων κλπ. 

• Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα ανατιθέµενα σε αυτούς 
προς είσπραξη έσοδα καθώς και την προθεσµία είσπραξης και αποφαίνεται 
επί της χρηµατικής διαχείρισης αυτών. 

• Υποβάλλει κατά µήνα στο δήµαρχο και τη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό 
των εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το δήµαρχο και τη 
δηµαρχική επιτροπή. Στους µηνιαίους λογαριασµούς πρέπει να εµφανίζονται 
κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες 
εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα. Επίσης, στους 
µηνιαίους λογαριασµούς πρέπει να εµφανίζονται οι ενταλθείσες και 
ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το 
εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. 

• Λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 232 του ∆.Κ.Κ. παρ., 2 ο ∆ηµοτικός ταµίας  δεν έχει 
δικαίωµα να κρατά στο ταµείο περισσότερο από το ένα δωδεκαρτηµόριο, των 
εξόδων που είναι γραµµένα στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Τα υπόλοιπα 
χρήµατα τα καταθέτει εντόκως σε λογαριασµό σε τράπεζα που έχει καθοριστεί µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(βλ. Παράρτηµα Α, υπόδειγµα απόφασης 
∆ηµάρχου για τον ορισµό του ταµία). 

1.4.2 Τοποθέτηση προσωπικού 

Εκτός από τον Ταµία, ο ∆ήµαρχος µπορεί να τοποθετήσει στην Ταµιακή Υπηρεσία 
και άλλους υπαλλήλους του ∆ήµου. Η οργανική σύνθεση και η διαβάθµιση των 
θέσεων του προσωπικού της ταµιακής υπηρεσίας ορίζεται  στο πλαίσιο του Ο.Ε.Υ.  
του δήµου ανάλογα µε τις ανάγκες του.  

1.4.3 Επιλογή Τράπεζας. 
Ο δήµος µε ιδία ταµιακή υπηρεσία µπορεί να καταθέτει τα χρήµατά του εντόκως ή 
σε λογαριασµό όψεως σε πιστωτικό ίδρυµα η σε Τράπεζα. 
Η επιλογή της τράπεζας  καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το ∆.Κ.Κ. ο Ταµίας δεν δικαιούται να κρατά στο 
Ταµείο περισσότερα χρήµατα από το ένα δωδεκατηµόριο των εξόδων που είναι 
γραµµένα στον προϋπολογισµό. Είναι δυνατή η διαχείριση των λογαριασµών του 
∆ήµου και µετά τη λειτουργία της Ταµιακής Υπηρεσίας από το Γραφείο 
Παρακαταθηκών που εδρεύει στη ∆.Ο.Υ. (βλ. Παράρτηµα Α, υπόδειγµα απόφασης 
∆ηµοτικού συµβουλίου για την επιλογή Τράπεζας). 
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1.4.4 Εφοδιασµός µε βιβλία και έντυπα 

Για τη νόµιµη εµφάνιση των κινήσεων του Ταµείου, επιβάλλεται η τήρηση βιβλίων 
που ορίζονται από το Β.∆. 17/5-15/6/1959 και το Β.∆. 542/1961. Εποµένως, πριν 
την έναρξη λειτουργίας χρειάζεται εφοδιασµός του ∆ήµου µε βιβλία και έντυπα. Στο 
εµπόριο κυκλοφορούν έντυπα βιβλία σχεδιασµένα µε τις προβλέψεις των ανωτέρω 
∆ιαταγµάτων. Βέβαια µε τη µηχανογράφηση πλέον όλων των συστηµάτων τα 
βιβλία είναι σχεδιασµένα στο λογισµικό και εκδίδονται µηχανογραφηµένα. 
Εκτός από το νοµότυπο της λειτουργίας, τα βιβλία περιέχουν πληροφορίες για την 
εξέλιξη των οικονοµικών στοιχείων του ∆ήµου. Τα βασικά βιβλία είναι: 
# Το βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών  που η τήρησή του δίνει την 

πραγµατική εικόνα του ∆ήµου ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ανά 
λογαριασµό και οι πληροφορίες που δίνει δεν υποκαθίστανται από άλλα 
στοιχεία. 

# Καθολικό Εσόδων που δίνει την εξέλιξη των βεβαιούµενων και 
εισπραττοµένων εσόδων αναλυτικά. 

# Καθολικό εξόδων  που δίνει αντίστοιχα την εξέλιξη των εξόδων κατά κωδικό. 
# Ηµερολόγιο που περιλαµβάνει πληροφορίες για τα έξοδα κατά σειρά 

έκδοσης των ενταλµάτων. Αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων  που 
παρακολουθεί τις αναλήψεις δαπανών κατά κωδικό. 

Υπάρχουν και µια σειρά άλλων βιβλίων που αναφέρονται στο Β.∆..17-5/59 . 

Τα βασικά έντυπα που χρησιµοποιεί η ταµιακή υπηρεσία είναι τα εξής:  

♦ Τριπλότυπα αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων  

♦ Γραµµάτιο είσπραξης 

♦ Τριπλότυπο είσπραξης 

♦ Βεβαιωτικό σηµείωµα 

1.4.5 Ανακοινώσεις - έναρξη λειτουργίας. 
Για την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Ταµιακής Υπηρεσίας απαιτείται 
γνωστοποίηση προς τους συναλλασσόµενους µε το ∆ήµο. (∆.Ο.Υ. Περιφέρεια, 
Ταµείο Παρακαταθηκών, ∆ΕΗ, ΤΕ∆Κ, ΚΕ∆ΚΕ, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση κλπ.).  
Είναι σκόπιµο, η ηµεροµηνία έναρξης να οριστεί µε πράξη του ∆ηµάρχου, και να 
ζητηθεί από τη ∆.Ο.Υ η παράδοση επιταγής µε το χρηµατικό υπόλοιπο της ηµέρας 
παράδοσης. Μαζί µε το χρηµατικό υπόλοιπο πρέπει να παραδοθεί ένας 
προσωρινός ταµιακός απολογισµός συνοδευόµενος από τα σχετικά εντάλµατα 
πληρωµής και τα γραµµάτια είσπραξης. Οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να 
αποτυπωθούν σε Πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. (βλ. Παράρτηµα Α  
υπόδειγµα ανακοίνωσης έναρξης λειτουργίας). 
Ειδικότερα, βάσει των οδηγιών του Τ.Π.∆.: 
Αν οι δύο λογαριασµοί του ∆ήµου, που τηρούνται στο γραφείο Παρακαταθηκών της 
∆.Ο.Υ. δεν παρουσιάζουν αθροιστικά πιστωτικό (θετικό) υπόλοιπο, δεν είναι  
δυνατό το κλείσιµό τους και εποµένως και η έναρξη λειτουργίας του Ταµείου του 
∆ήµου. 
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Αν και οι δυο λογαριασµοί εµφανίζουν θετικό υπόλοιπο, εκδίδονται από το 
νεοσύστατο ∆ηµοτικό Ταµείο δυο γραµµάτια είσπραξης (ένα για κάθε λογαριασµό), 
ισόποσα µε το υπόλοιπο κάθε λογαριασµού, τα οποία παραδίδονται στο γραφείο 
Παρακαταθηκών της ∆.Ο.Υ. για να παραληφθούν αντίστοιχες επιταγές ή µετρητά. 
Αν ο ένας µόνο λογαριασµός είναι πιστωτικός, αλλά αθροιστικά παρουσιάζουν 
θετικό αποτέλεσµα, το Γραφείο Παρακαταθηκών θα συµψηφίσει τους δύο 
λογαριασµούς και θα αποδώσει στο ∆ήµο το υπόλοιπο αφού του παραδοθεί 
αντίστοιχο γραµµάτιο είσπραξης από το ∆ηµοτικό Ταµία.  
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΤΑΜΙΑΚΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2.1 Τρόπος οργάνωσης. 
Η οργάνωση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου καθορίζεται από τον Ο.Ε.Υ. Η 
κατανοµή (διαίρεση) της οικονοµικής υπηρεσίας γίνεται ανάλογα µε τις ανάγκες του 
κάθε ∆ήµου, πλην όµως στο Β.∆. 17-5/5-6-59 δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις.  
Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ανωτέρω Β.∆. η οικονοµική υπηρεσία πρέπει 
να περιλαµβάνει: 

• Το λογιστήριο 

• Την υπηρεσία προσόδων και περιουσίας και 

• Την ταµιακή υπηρεσία 

Το επίπεδο της κάθε µίας από τις υπηρεσίες αυτές, (αν δηλαδή θα είναι τµήµα, 
γραφείο κλπ.) καθορίζεται από τον Ο.Ε.Υ. Σε κάθε περίπτωση όµως, πρέπει να 
έχουν ενιαία διεύθυνση και εποπτεία (άρθρο 82 παρ. 3 Β.∆. 17-5/5-6-59). Έτσι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ιατάγµατος περί λογιστικού των Ο.Τ.Α. η οργάνωση 
των οικονοµικών υπηρεσιών µπορεί  να έχει το ακόλουθο σχήµα σε ένα σχετικά 
µεγάλο ∆ήµο: (ενδεικτική) 
 

Κατάρτιση προϋπολογισµού

Αναµορφώσεις

Στατιστικές πληροφορίες

Οικονοµική ανάπτυξη

Συµβάσεις µε οικονοµικό
αντικείµενο

Έκδοση καταλογιστικών
αποφάσεων

Παρακολούθηση συµβάσεων
για κέρδη

Απόδοση εσόδων
σε τρίτους

Τήρηση βιβλίων

Εκκαθάριση και
εντολή εξόδων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επιβολή τελών, φόρων
κλπ

Έλεγχος και βεβαίωση
εσόδων

Παρακολούθηση αποδόσεων

Παρακολούθηση
νοµοθεσίας εσόδων

∆ιαγραφές και
επιστροφές εσόδων

Φορολογικές διαφορές

Κοινοποίηση και εκτέλεση
αποφάσεων επιτροπών

Έσοδα ακίνητης
περιουσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εργασίες βεβαίωσης

Εργασίες είσπραξης

Τήρηση βιβλίων

ΕΣΟ∆Α

Πληρωµή εξόδων

Τήρηση βιβλίων

Λογαριασµοί διαχείρισης

ΕΞΟ∆Α

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Ο Ο.Ε.Υ. προσαρµόζεται ανάλογα µε το µέγεθος του ∆ήµου και τις 
πραγµατικές του ανάγκες . Στους πολύ µικρούς ∆ήµους λόγω της µικρής κίνησης 
δεν είναι αναγκαία η παραπάνω οργάνωση  τα καθήκοντα τα ασκεί ο ταµίας ο 
οποίος είναι µέλος της οικονοµικής υπηρεσίας βοηθούµενος από τους υπαλλήλους 
γραµµατείς ή λογιστές. Στους µεσαίους πληθυσµιακά ∆ήµους µπορεί η ταµιακή 
υπηρεσία να είναι τµήµα ή γραφείο  χωρίς την παραπάνω ανάπτυξη. Βασικό 
στοιχείο για την ανάπτυξη του οργανογράµµατος της ταµιακής υπηρεσίας είναι το 
µέγεθος του ∆ήµου και η ποσότητα των κινήσεων.  

Στους πολύ µεγάλους ∆ήµους, λόγω αναγκών είναι δυνατόν,µε πρόβλεψη του  
Ο.Ε.Υ, να συσταθούν διαχειριστικά γραφεία ή θέσεις ταµιακών διαχειριστών 
στους οποίους ο Ταµίας µπορεί να αναθέτει, για λογαριασµό του, τη διενέργεια  
πληρωµών εξόδων ή την παραλαβή από τους εισπράκτορες  των εισπράξεων  
για ορισµένη, από τον ταµία, χρονική περίοδο. 
 
2.2 Εξοπλισµός Ταµείου 
Η ταµιακή υπηρεσία δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό εκτός από ένα 
χρηµατοκιβώτιο όπου θα βρίσκονται τα καθηµερινά διαθέσιµα του ταµείου και 
βέβαια σε περίπτωση µηχανογράφησης ο απαραίτητος εξοπλισµός σε Η/Υ. 
 
2.3 Μηχανογράφηση ταµιακής υπηρεσίας 
Όπως προαναφέραµε η ταµιακή υπηρεσία είναι υποσύνολο της οικονοµικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου και  εισαγωγή της µηχανογράφησης αφορά  τη λειτουργία 
ολόκληρης της υπηρεσίας. 
Με τη µηχανοργάνωση  η έκδοση των προβλεπόµενων στοιχείων και βιβλίων 
µπορεί να γίνεται µηχανογραφικά µε  ταυτόχρονη ενηµέρωση όλων των 
υποσυστηµάτων της οικονοµικής υπηρεσίας (προϋπολογισµός , έσοδα, έξοδα, 
προµηθευτές  κλπ), διαχείριση των εισπρακτόρων, υπολογισµοί προσαυξήσεων 
κλπ. Ετσι µπορεί να δηµιουργηθεί  ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα για 
τα οικονοµικά του ∆ήµου µε έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες.Η 
παρακολούθηση του ταµιακού υπολοίπου θα είναι άµµεση, ο καθηµερινός 
έλεγχος ποιο αποτελεσµατικός και η συµφωνία του ταµείου θα είναι σχετικά 
εύκολη. 
(Για τις προδιαγραφές του λογισµικού βλ  τεχνικές προδιαγραφές από 
«πρόγραµµα µηχανοργάνωσης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού» ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. - 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ΤΑΜΕΙΟΥ 

3.1 Ροή διαδικασιών εσόδων – εισπράξεις 
Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων καθορίζεται από τις 
διατάξεις  
• του άρθρου 229 του ∆.Κ.Κ. (Π∆ 410/1995) 

• των άρθρων 70 και 71 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 

• των άρθρων 3-5 και 52 – 59 του Β.∆. 17-5/15-6-1959 

• του Ν∆ 318/1969 

• της νοµοθεσίας που αφορά κάθε έσοδο 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτή, η διαδικασία αποτυπώνεται σε διακριτές 
φάσεις, ως εξής: 

ΦΑΣΗ Α΄  ∆ιοικητική διαδικασία για κάθε έσοδο. 
Σκοπός των ενεργειών του ∆ήµου κατά τη φάση αυτή, είναι η δηµιουργία τίτλου 
βεβαίωσης και περιλαµβάνει όλες της ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα 
όργανα του ∆ήµου ώστε να προετοιµαστεί η δηµιουργία καταλόγου. Τέτοιες 
ενέργειες είναι οι αποφάσεις επιβολής τελών, ο καθορισµός των συντελεστών 
επιβάρυνσης, η διενέργεια ελέγχων, η συγκέντρωση δηλώσεων των υπόχρεων, 
η επιβολή προστίµων, η διασταύρωση των στοιχείων, και γενικά ολόκληρη η 
διαδικασία για τη δηµιουργία του τίτλου βεβαίωσης, µέχρι την έναρξη των 
διαδικασιών της δεύτερης φάσης. Σύµφωνα δε µε τα οριζόµενα στο ∆ιάταγµα 
περί λογιστικού, τέτοιοι νόµιµοι τίτλοι βεβαίωσης είναι: 

• Οι οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων. 

• Οι πειθαρχικές αποφάσεις. 

• Οι καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των δηµοσίων ή 
δηµοτικών αρχών. 

• Οι δηλώσεις των φορολογουµένων και οι καταρτιζόµενοι από το ∆ήµο 
κατάλογοι. 

• Οι χρεωστικές οµολογίες κάθε φύσεως των οφειλετών του ∆ήµου. 

• Τα εκτελεστά διοικητικά πρωτόκολλα. 
Για κάθε έσοδο ισχύουν διαφορετικές διαδικασίες για την πρώτη φάση, οι 
οποίες περιγράφονται στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 318/1969 και στη νοµοθεσία 
που αφορά το κάθε έσοδο, πάντοτε όµως οι διαδικασίες αυτές στοχεύουν στη 
δηµιουργία του τίτλου που προαναφέρθηκε. 

ΦΑΣΗ Β΄  Βεβαίωση του εσόδου. 
Στο στάδιο αυτό, σκοπός είναι η εκκαθάριση των απαιτήσεων του ∆ήµου και ο 
προσδιορισµός του ποσού, του προσώπου του οφειλέτη, του είδους του 
εσόδου και της αιτίας της οφειλής. Περιλαµβάνει τη σύνταξη βεβαιωτικών 
καταλόγων σε τρία αντίγραφα, την κοινοποίηση αποσπάσµατος στον υπόχρεο, 
την αποστολή του καταλόγου στον Ταµία, την παραλαβή των προσφυγών στη 
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φορολογική επιτροπή και την αποστολή στον Ταµία πίνακα µε όσους 
προσέφυγαν κατά της εγγραφής στον κατάλογο. 

ΦΑΣΗ Γ΄  Ταµιακή βεβαίωση του εσόδου. 
Στη φάση αυτή εµφανίζεται το έσοδο στα λογιστικά βιβλία του ∆ήµου και 
προετοιµάζεται η είσπράξή του. Περιλαµβάνει τον έλεγχο του καταλόγου από 
τον Ταµία, την έκδοση αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων, την καταχώριση 
του αποδεικτικού στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων, την αποστολή αντιγράφου 
στην υπηρεσία προσόδων και το λογιστήριο, την καταχώριση περιληπτικής 
κατάστασης σε φακέλους κατά έσοδο, την αποστολή ειδοποιήσεων στους 
υπόχρεους και την παράδοση του καταλόγου στον εισπράκτορα µε την εντολή 
για είσπραξη. 
ΦΑΣΗ ∆΄ Είσπραξη του εσόδου. 
Στη φάση αυτή περιλαµβάνεται η πληρωµή από τον υπόχρεο και προβλέπονται 
οι διαδικασίες που διασφαλίζουν την εµφάνιση του ποσού που πληρώθηκε στα 
βιβλία του ∆ήµου. Για την είσπραξη του εσόδου, ο εισπράκτορας θα εκδώσει 
τριπλότυπο είσπραξης και θα πιστώσει τον βεβαιωτικό κατάλογο που έχει στα 
χέρια του. Στη συνέχεια θα παραδώσει στον ταµία την είσπραξη µε τα στελέχη 
των τριπλότυπων είσπραξης ο οποίος θα εκδώσει το αποδεικτικό παραλαβής 
εισπρακτέων εσόδων. Μετά τον  έλεγχο των λογαριασµών του εισπράκτορα, ο 
ταµίας, θα εκδώσει γραµµάτιο είσπραξης, το οποίο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο 
εσόδων και στο βιβλίο τρεχούµενων λογαριασµών. Παράλληλα µε βάση τα 
στελέχη των τριπλότυπων είσπραξης θα πιστώσει τον κατάλογο των οφειλετών. 
Σηµειώνεται ότι αν δεν υπάρξει πληρωµή από κάποιον οφειλέτη και υπάρχει 
κίνδυνος παραγραφής ο ταµίας υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα µέτρα και 
να  προβεί στη  διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.         
Σε µορφή πίνακα, οι οριζόµενες στο Β.∆. 17-5/15-6-1959 λογιστικές κινήσεις για τη 
διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων των Ο.Τ.Α. έχουν ως εξής: 
 

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

1 
Συγκέντρωση τίτλων 
βεβαίωσης και σύνταξη 

καταλόγων 

Άρθ. 4 παρ. 
1, 2, και 
άρθ.52 

Υπηρεσίες 
εσόδων 

2 
Γνωστοποίηση 

αποσπάσµατος  στον 
φορολογούµενο µε απόδειξη 

Άρθρ.4 παρ.3 
Υπηρεσίες 
εσόδων 

2 
Αποστολή καταλόγου στον 
Ταµία µαζί µε περιληπτική 

κατάσταση 

Άρθ. 4 παρ.5 
και άρθ. 52 Υπηρεσίες 

3 Έλεγχος καταλόγου Άρ. 52  Ταµείο 

4 
Έκδοση αποδεικτικού 
παραλαβής εισπρακτέων 

εντός µηνός 

Άρ. 4 παρ.6 
και αρθ.52 
παρ.1 

Ταµείο 
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5 
Καταχώριση αποδεικτικού 
στο Βιβλίο εισπρακτέων 

εσόδων 
 Ταµείο 

6 
Παράδοση αντιγράφου στην 
υπηρεσία βεβαίωσης και 

λογιστήριο  

Άρ.4 
παρ.9,10 και 
άρ. 52 παρ.1 

Ταµείο 

7 
Έκδοση ατοµικών 

ειδοποιήσεων ή γενικών 
προσκλήσεων 

Άρ. 52 παρ.2 Ταµείο 

8 

Παράδοση αντιγράφου 
καταλόγου στους 
εισπράκτορες µε 
αποδεικτικό 

Άρ. 52 παρ.2 Ταµείο 

 

 

Εκτός από την είσπραξη που γίνεται µε βεβαιωτικούς καταλόγους , µπορεί να 
γίνεται  και  «οίκοθεν βεβαίωση»  µε βάσει βεβαιωτικό σηµείωµα του ∆ήµου. 
Η «οίκοθεν βεβαίωση» περιλαµβάνει: 

• ∆ήλωση του υπόχρεου (άρθρο 5 παρ.1) 

• Έκδοση τριπλοτύπου βεβαίωσης από την υπηρεσία (άρθρο 5 παρ. 2 και 
άρθρο 53 παρ. 2) 

• Αποστολή αντιγράφου στην υπηρεσία προσόδων και το λογιστήριο για 
έλεγχο.  

 

Αντίστοιχα, υφιστάµενη κατά το Β.∆. 17-5/15-6-1959 λογιστική διαδικασία 
είσπραξης των εσόδων των Ο.Τ.Α. έχει ως εξής: 
 

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

1 
Καθηµερινή είσπραξη µε 
θεωρηµένο διπλότυπο 54 παρ. 1 Εισπράκτορας 

2 

Παράδοση εισπράξεων 
στον Ταµία αυθηµερόν, 

µαζί µε διπλότυπα - 
γραµµάτια 

58 παρ.1,3,4 Εισπράκτορας 

3 

Έκδοση Γραµµατίου 
παραλαβής στο 
λογαριασµό 

«τακτοποιητέες 
εισπράξεις» 

58 παρ. 2 Ταµίας 
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4 

Σύνταξη έκθεσης στο 
τελευταίο φύλλο του 
εισπράκτορα και 

υπογραφή του από Ταµία 
και Εισπράκτορα 

58 παρ. 2 Ταµίας 

5 
Έλεγχος λογαριασµών 

εισπράκτορα 59 παρ.1 Ταµίας 

6 

Πίστωση καταλόγου 
Ταµία ή έκδοση 
αποδεικτικού 

εισπρακτέων για τα 
«οίκοθεν» 

59 παρ. 3 Ταµίας 

7 

Έκδοση γραµµατίου 
είσπραξης και σύνταξη 
πράξης στο γραµµάτιο 

παραλαβής 

59 παρ. 4 Ταµίας 
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3.2 Ροή διαδικασιών εξόδων - πληρωµές 
Για την εκτέλεση των δαπανών εφαρµόζονται οι διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959 
και , ανάλογα µε το είδος της δαπάνης , η νοµοθεσία για την εκτέλεση έργων 
προµηθειών, εργασιών, την πρόσληψη προσωπικού κλπ. 
Αντίστοιχα µε τα έσοδα, η σχηµατοποίηση της διαδικασίας των δαπανών, 
εµφανίζει την εξής µορφή: 

ΦΑΣΗ Α΄   Πρόβλεψη στον προϋπολογισµό. 
Η φάση αυτή ολοκληρώνεται  κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού η την 
αναµόρφωσή του και αποτελεί το πρώτο βήµα για τη διενέργεια, νοµίµως, µιας 
δαπάνης. 

ΦΑΣΗ Β΄  Ανάληψη δαπάνης . 
Η φάση αυτή, περιλαµβάνει εισήγηση από την αρµόδια υπηρεσία µε τη σύνταξη 
έκθεσης ανάληψης δαπάνης , την υπογραφή της έκθεσης από το ∆ήµαρχο και 
το διευθυντή της αρµόδιας υπηρεσίας , την αποστολή της στο Λογιστήριο όπου 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεως και καταχωρείται στο βιβλίο 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων, την εντολή από το ∆ήµαρχο προς την 
υπηρεσία για τη διενέργεια της δαπάνης ή την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αν πρέπει η δαπάνη να εγκριθεί από 
αυτά τα όργανα και την καταχώρηση της έκθεσης σε βιβλίο που τηρεί η αρµόδια  
για τη δαπάνη υπηρεσία. 

ΦΑΣΗ Γ΄  Πραγµατοποίηση της δαπάνης . 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει όλη τη διαδικασία ανάλογα µε το είδος της δαπάνης, 
η οποία περιγράφεται στην αντίστοιχη νοµοθεσία. Π.χ. Αν πρόκειται για 
προµήθεια, την (πιθανή) ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών, τη 
σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση των όρων διακήρυξης , 
δηµοσιεύσεις , διεξαγωγή διαγωνισµού, εξέταση ενστάσεων και κατακύρωση, 
σύµβαση, παραλαβή των υλικών κλπ. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται µε την 
αποστολή των δικαιολογητικών στο Λογιστήριο, για  έλεγχο και πληρωµή. 

ΦΑΣΗ ∆΄  Εκκαθάριση της δαπάνης . 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει τον προσδιορισµό του ποσού που πρέπει να 
καταβληθεί στον πιστωτή και ολοκληρώνεται µε υπογραφή της πράξης 
εκκαθάρισης από το ∆ήµαρχο, τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου και το 
διευθυντή της αρµόδιας υπηρεσία. 

ΦΑΣΗ Ε΄  Εντολή πληρωµής. 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει τη σύνταξη και υπογραφή του χρηµατικού 
εντάλµατος την επισύναψη σε αυτό των δικαιολογητικών πληρωµής , την 
καταχώρηση του εντάλµατος στο ηµερολόγιο και το καθολικό του Λογιστηρίου 
και την παράδοσή του στον ταµία για πληρωµή. 
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ΦΑΣΗ ΣΤ΄  Πληρωµή. 
Η φάση αυτή περιλαµβάνει την έγγραφη ειδοποίηση του δικαιούχου, τον έλεγχο 
του εντάλµατος ως προς την εγκυρότητα, την πληρότητα των δικαιολογητικών, 
τη διάθεση της πίστωσης από το αρµόδιο όργανο και την ύπαρξη πιστώσεως. 
Ακολουθεί η εξακρίβωση των στοιχείων του δικαιούχου, η πράξη της πληρωµής 
και η ενηµέρωση των βιβλίων του ταµία. Κατά  την πληρωµή θα σφραγίσει το 
ένταλµα µε τη λέξη «πληρώθηκε» και θα ενηµερώσει το καθολικό εξόδων και το 
τρεχούµενων λογαριασµών. 
Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτυπώνονται ως εξής: 
 

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

1 
Σύνταξη Έκθεσης 
Ανάληψης ∆απάνης 13 παρ. 1 

Αρµόδια 
υπηρεσία 

2 
Υπογραφή Έκθεσης 

∆απάνης 13 παρ. 3 

∆ήµαρχος και 
∆ιευθυντής 
υπηρεσίας 
διάθεσης της 
πίστωσης 

3 

Έλεγχος, θεώρηση και 
καταχώρηση στο βιβλίο 
αναλαµβανοµένων 
υποχρεώσεων 

13 παρ. 3 Λογιστήριο 

4 
Εντολή διενέργειας της 
δαπάνης ή εισήγηση 
προς το ∆.Σ. ή τη ∆.Ε. 

13 παρ. 4 ∆ήµαρχος 

5 Καταχώρηση Έκθεσης σε 
βιβλία των υπηρεσιών 19 

Αρµόδια 
υπηρεσία 
διαχείρισης 
της πίστωσης 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

6 Ψήφιση της πίστωσης ∆ΚΚ 

∆ήµαρχος ή 
∆.Ε. ή ∆.Σ. 
ανάλογα µε 
το είδος της 
δαπάνης 

7 ∆ιαδικασίες υλοποίησης 18 παρ 1  
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

8 Πράξη εκκαθάρισης επί 
του παραστατικού 

20 παρ.2, 21 
παρ. 1, 22 

∆ήµαρχος, 
Λογιστήριο, 
∆/ντής της 
υπηρεσίας 
διάθεσης της 
πίστωσης 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 

9 
Σύνταξη Χρηµατικού 
Εντάλµατος και 
υπογραφή 

23 παρ. 1 Λογιστήριο 

10 
Επισύναψη 

δικαιολογητικών δαπάνης 
και σφράγισή τους 

25 έως 28 Λογιστήριο 

11 
Καταχώριση στα βιβλία 

του λογιστηρίου 
Ηµερολόγιο και Καθολικό 

28 παρ. 2, 29 Λογιστήριο 

12 Παράδοση Εντάλµατος 
στον Ταµία 

28 παρ. 2 Λογιστήριο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

13 Έλεγχος εντάλµατος και 
δικαιολογητικών 60 παρ. 2 Ταµείο 

14 Ειδοποίηση δικαιούχου 
εγγράφως 28 παρ. 2 Ταµείο 

15 Εξακρίβωση στοιχείων 
δικαιούχου 

60 παρ. 4 Ταµείο 

16 Πληρωµή Άρθρο 61 Ταµείο 

17 Ενηµέρωση βιβλίων Άρθρο 66 Ταµείο 
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3.3. Προπληρωµές (εντάλµατα προπληρωµής, παγία προκαταβολή, 
πληρωµές χωρίς ένταλµα) 
Η δυνατότητα έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προβλέπεται από το 
άρθρο 233 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), η δε διαδικασία των σχετικών πληρωµών 
ορίζεται στα άρθρα 32-34 του Β.∆. 17-5/15-6-1959.  

3.3.1 Εντάλµατα προπληρωµής 
Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. Η 
διαδικασία των ενταλµάτων προπληρωµής έχει ως εξής: 

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

1 
Απόφαση για έκδοση 

εντάλµατος 
προπληρωµής 

Π.∆. 410/95 
άρ. 223 και 
Β.∆. 17-5/15-
6-1959 άρ. 
32 παρ. 1 

∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή 

2 
Σύνταξη Έκθεσης 
Ανάληψης ∆απάνης 13 παρ. 1 

Αρµόδια 
υπηρεσία 

3 
Υπογραφή Έκθεσης 

∆απάνης 13 παρ. 3 

∆ήµαρχος και 
∆ιευθυντής 
υπηρεσίας 
διάθεσης της 
πίστωσης 

4 

Έλεγχος, θεώρηση και 
καταχώρηση στο βιβλίο 
αναλαµβανοµένων 
υποχρεώσεων 

13 παρ. 3 Λογιστήριο 

5 
Εντολή διενέργειας της 
δαπάνης ή εισήγηση 
προς το ∆.Σ. ή τη ∆.Ε. 

13 παρ. 4 ∆ήµαρχος 

6 Καταχώρηση Έκθεσης σε 
βιβλία των υπηρεσιών 19 

Αρµόδια 
υπηρεσία 

διαχείρισης της 
πίστωσης 

7 
∆ιαδικασία υλοποίησης 

της δαπάνης 18 παρ.1  

8 Εντολή για πληρωµή 34 
∆ήµαρχος – 
προϊστάµενος 
υπηρεσίας 

 

9 

Πληρωµή από τον 
υπόλογο βάσει 
δικαιολογητικών 

 Υπόλογος 
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10 
Προέλεγχος 

δικαιολογητικών 32 παρ. 3 
Προϊστάµενος 
υπηρεσίας 

11 
Έλεγχος από ∆ηµ. 
Επιτροπή (απόδοση 
λογαριασµού) 

32 παρ. 3 
∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή 

12 
Υποβολή δικαιολογητικών 

στο Λογιστήριο 32 παρ. 3 Υπόλογος 

13 

Εκκαθάριση και 
επισύναψη 

δικαιολογητικών στο Χ.Ε. 
προπληρωµής 

32 παρ. 3 Λογιστήριο 

 

Σηµειώνεται ότι η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για την έκδοση 
εντάλµατος προπληρωµής πρέπει να ορίζει: 

• τον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου ( η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα αιρετών οργάνων δεν είναι δυνατή),  

• το ποσό του εντάλµατος  

• και την προθεσµία απόδοσης λογαριασµού που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
του τριµήνου, σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να λήγει ένα µήνα πριν τη λήξη του 
οικονοµικού έτους. Παράταση µπορεί να δοθεί ύστερα από αίτηση του 
υπολόγου για ένα µήνα σε καµιά περίπτωση όµως πέραν της λήξης του 
οικονοµικού έτους. 

3.3.2  Πάγια προκαταβολή 

Πάγια προκαταβολή είναι το ποσό που εισπράττει προσωρινά και µε δυνατότητα 
ανανέωσης ένας δηµοτικός υπάλληλος για να µπορεί ο ∆ήµος να αντιµετωπίζει 
ορισµένες διαρκώς επαναλαµβανόµενες δαπάνες. 
Οι διαδικασίες έκδοσης ενταλµάτων παγίας προκαταβολής και των αντίστοιχων 
πληρωµών ορίζονται στο άρθρο 234 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) και στο άρθρο 35 του 
Β.∆. 17-5/15-6-1959. Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε απόφασή της προσδιορίζει τις 
δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής, το ύψος αυτής 
και τον υπόλογο δηµοτικό υπάλληλο. Στη συνέχεια συντάσσεται η έκθεση 
ανάληψης δαπάνης και η οικονοµική υπηρεσία εκδίδει το χρηµατικό ένταλµα πάγιας 
προκαταβολής. Ο δηµοτικός ταµίας καταβάλλει το ποσό στον υπόλογο, ο οποίος 
µετά  την είσπραξη του εντάλµατος πραγµατοποιεί πληρωµές διαφόρων δαπανών 
µέσα στα πλαίσια της απόφασης της ∆ηµαρχιακής επιτροπής και πάντοτε βάσει 
εντολών του ∆ηµάρχου. Με την εξάντληση των χρηµάτων ο υπόλογος υποβάλλει 
τα δικαιολογητικά στην οικονοµική υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση της 
∆ηµαρχιακής επιτροπής. Το λογιστήριο προβαίνει στην έκδοση των χρηµατικών 
ενταλµάτων και στη συνέχεια  τα αποδίδει στον ταµία.  Ο ταµίας αναπληρώνει την 
πάγια προκαταβολή εκτός εάν είναι στο τέλος του χρόνου οπότε ζητάει από τον 
υπόλογο να καταθέσει το τυχόν υπόλοιπο για το οποίο εκδίδει γραµµάτιο 
είσπραξης, επιτυγχάνοντας  µε αυτόν τον τρόπο  την πλήρη απόδοση και 
απαλλαγή του υπολόγου. 
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Σχηµατικά οι διαδικασίες της πάγιας προκαταβολής έχουν ως έχουν: 

ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

1 
Απόφαση για παροχή 

(σύσταση) παγίας 
προκαταβολής 

∆.Κ.Κ. άρθ. 
234 

∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή 

2 
∆ιαδικασίες ανάληψης και 
υλοποίησης της δαπάνης 35 παρ. 3  

3 Εντολή για πληρωµή από 
παγία προκαταβολή 

∆ΚΚ άρθ. 
234 παρ.1γ ∆ήµαρχος 

4 Υποβολή δικαιολογητικών 
στο Λογιστήριο 

35 παρ. 5 Υπόλογος 

5 Έλεγχος δικαιολογητικών  35 παρ. 5 Λογιστήριο 

6 Έγκριση (απόδοση) 
λογαριασµού  35 παρ. 5 ∆ηµαρχιακή 

Επιτροπή 

7 Έκδοση ενταλµάτων 
∆ΚΚ άρθ. 

234 παρ. 2  
άρ. 35 παρ. 5 

Λογιστήριο 

8 
Παράδοση ενταλµάτων 
και δικαιολογητικών στον 

Ταµία 
35 παρ. 4 Λογιστήριο 

9 
Αναπλήρωση παγίας 
προκαταβολής 35 παρ.4 Ταµίας 

 

3.3.3  Λοιπές πληρωµές χωρίς ένταλµα 

Ορισµένες δαπάνες µπορούν να πληρωθούν χωρίς προηγούµενη έκδοση 
εντάλµατος, αλλά µόνο µε τα δικαιολογητικά αυτών. Οι δαπάνες αυτές ορίζονται 
περιοριστικά στο άρθρο 39 του Β.∆. 17-5/15-6-1959 και στις αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκαν βάσει αυτού. Τέτοιες δαπάνες είναι οι 
επιστροφές εγγυήσεων, οι αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων που συνεισπράττονται 
µε τα δηµοτικά τέλη, τα δεδουλευµένα ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού, τα 
έξοδα µεταγωγής και διατροφής προσωποκρατούµενων οφειλετών, τα έξοδα 
κατάσχεσης, οι εισφορές σε συνδέσµους, οι λογαριασµοί ρεύµατος, τα 
τοκοχρεολύσια δανείων, η εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ και το ΤΥ∆ΚΥ. 
Η διαδικασία αυτών των προπληρωµών ορίζεται στο άρθρο 38 του Β.∆. 17-5/15-6-
1959 και έχει ως εξής: 
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ΒΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΟ 

1 
Πληρωµή βάσει 
δικαιολογητικών 38 παρ. 1 Ταµίας 

2 
Υποβολή δικαιολογητικών 
και καταστάσεων στο 

Λογιστήριο 
38 παρ. 2 Ταµίας 

3 Έλεγχος δικαιολογητικών 38παρ. 2 Λογιστήριο 

4 Έκδοση Εντάλµατος και 
παράδοση στον Ταµία 

38παρ. 2 Λογιστήριο 

5 Σύνταξη πράξης 
εξόφλησης 38παρ. 2 Ταµίας 

 

3.4  Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις  
Ο ταµίας έχει την υποχρέωση απόδοσης όλων των παρακρατούµενων φόρων που 
αναγράφονται στο ένταλµα πληρωµής. Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 31 
του Ν 2515/97 όλοι οι ∆ήµοι έχουν υποχρέωση λήψης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.)από τις κατά τόπους εφορίες. Αν ο ∆ήµος δεν έχει , πρέπει να προβεί σε όλες 
τις ενέργειες για τη χορήγηση του Α.Φ.Μ. 
Οι βασικές υποχρεώσεις απόδοσης παρακρατούµενων φόρων  είναι οι εξής: 
           Παρακράτηση φόρου                                            Απόδοση     φόρου 
Φόρος εισοδήµατος για προµήθειες και 
υπηρεσίες (άνω των 50.000 δρχ.) 1% ή 
4% ή 8% (άρ.55 παρ. 1στ. Ν. 2238/94 
όπως ισχύει)  

Υποβολή δήλωσης και καταβολή µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
εποµένου από την παρακράτηση µήνα 
(άρ.60 παρ.3 Ν.2238/94 όπως ισχύει) 

Φόρος µισθωτών Υπηρεσιών  (αρ. 57 
παρ.1&.2  Ν. 2238/94 όπως ισχύει) 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και 
καταβολή µέχρι την 20η ηµέρα των 
µηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, 
Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου. 
Η προσωρινή δήλωση   περιλαµβάνει τα 
ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί 
στο προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο 
και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η 
υποβολή της δήλωσης 
πραγµατοποιείται ανάλογα µε το 
τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του ∆ήµου 
µε αρχή για το ψηφίο 1 την 20η ηµέρα 
των παραπάνω µηνών και 
ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιµες ηµέρες  
(αρ. 59 παρ 1 Ν. 2238/94 όπως ισχύει) 
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Φόρος εισοδήµατος για αµοιβές και 
έξοδα παράστασης αιρετών 15%  
καθώς και αµοιβών ξένων καλλιτεχνικών 
συγκροτηµάτων ή µεµονωµένους 
καλλιτέχνες ξένων χωρών (άρ.13 παρ 
10,11  Ν. 2238/94,όπως ισχύει) 

Υποβολή δήλωσης και καταβολή µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
εποµένου από την παρακράτηση µήνα 
(άρ. 60 παρ.3  Ν. 2238/94 όπως ισχύει) 

Φόρος εισοδήµατος εργοληπτών 3% 
(άρ. 55 παρ. 1β Ν. 2238/1994 όπως 
ισχύει) 

Υποβολή δήλωσης και καταβολή µέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του 
εποµένου από την παρακράτηση µήνα 
(άρ.60 παρ.3 Ν.2238/94 όπως ισχύει) 

Φόρος ελευθερίων επαγγελµατιών 20%  
(άρ. 58 Ν. 2238/97όπως ισχύει) 

Υποβολή προσωρινής δήλωσης και 
καταβολή µέχρι την 20η ηµέρα των 
µηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, 
Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου. 
Η προσωρινή δήλωση   περιλαµβάνει τα 
ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί 
στο προηγούµενο ηµερολογιακό δίµηνο 
και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η 
υποβολή της δήλωσης πραγµατοποι-
είται ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του 
Α.Φ.Μ. του ∆ήµου µε αρχή για το ψηφίο 
1 την 20η ηµέρα των παραπάνω µηνών 
και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιµες 
ηµέρες  (αρ. 59 παρ 1 Ν. 2238/94 όπως 
ισχύει) 

 

Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 20 
Π.∆.186/92) οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται στην υποβολή, µέχρι την 25η Μαϊου κάθε 
χρόνου, συγκεντρωτικών καταστάσεων προµηθευτών για την αγορά αγαθών 
και τη λήψη υπηρεσιών, για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος.  
Επίσης µέσα στο µήνα Μάρτιο οι ∆ήµοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ∆.Ο.Υ. 
οριστική δήλωση  για τις αµοιβές των µισθωτών και τον παρακρατούµενο Φόρο 
των Μισθωτών Υπηρεσιών για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος(άρθρο  59  
παρ.3 ν. 2238/94).  
Εκτός από τις αποδόσεις φόρων ο ταµίας αποδίδει και τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις. Οι βασικές εξ αυτών είναι: 
            Ασφαλιστικές εισφορές                                   Απόδοση εισφορών       
Κρατήσεις για σύνταξη υπαλλήλων  Καταβολή στην ∆.Ο.Υ. µαζί µε το Φόρο 

Μισθωτών Υπηρεσιών (βλ. παραπάνω) 
ΤΑ∆ΚΥ – ΤΥ∆ΚΥ Απόδοση στην Εθνική Τράπεζα  από  

1-5 κάθε µήνα 
ΙΚΑ Απόδοση σε Τράπεζα ή στο ΙΚΑ εντός 

του µεθεπόµενου µήνα (µέχρι τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα) 

ΤΣΜΕ∆Ε – ΚΥΤ-ΕΜΠ Απόδοση στην Εθνική Τράπεζα εντός 
του επόµενου µήνα 



 28 

3.5 Απολογισµός 
Σύµφωνα µε το άρθρο 223 του ∆ΚΚ, έως το τέλος Απριλίου, ο δηµοτικός ταµίας 
πρέπει να υποβάλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή τους 
λογαριασµούς του οικονοµικού έτους που έληξε. Ο απολογισµός υποβάλλεται 
ενιαίος ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα 
εκείνων που ενεργούν την ταµιακή υπηρεσία. 
Μέσα σε δύο µήνες αφότου παρέλαβε τους λογαριασµούς, η δηµαρχιακή επιτροπή 
τους προελέγχει και, το αργότερο πέντε µέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει 
τον απολογισµό µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο. Το συµβούλιο µέσα 
σε προθεσµία δύο µηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισµό και την έκθεση της 
δηµαρχιακής επιτροπής, αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του 
απολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν. 
Οι λογαριασµοί που αναφέρονται στο άρθρο 223 του ∆ΚΚ συνίστανται από τον 
απολογιστικό πίνακα, τις αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασµών διαχείρισης και 
τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο απολογιστικός πίνακας πρέπει στον τίτλο του να 
περιέχει εκτός από το όνοµα του ∆ήµου, και το ονοµατεπώνυµο του ∆ηµάρχου και 
του ταµία µε µνεία της διάρκειας της υπηρεσίας τους, αν αυτή δεν διήρκεσε 
ολόκληρο το έτος. Ο απολογιστικός πίνακας έχει γραµµογράφηση ανάλογη µε αυτή 
του προϋπολογισµού και περιλαµβάνει όσον αφορά τα έσοδα: τα 
προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα, 
και όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τις αναµορφώσεις, τα ενταλθέντα 
έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τις τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα 
πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 
Στον απολογισµό επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά : 

• Για τα έσοδα: α) Κατάσταση που αναγράφει ένα προς ένα τα εκδοθέντα 
τριπλότυπα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων και τα εκδοθέντα γραµµάτια 
είσπραξης κατ' αύξοντα αριθµό και ποσόν. Προκειµένου περί εσόδων που 
βεβαιώθηκαν στο κεφάλαιο «έσοδα εκ παρελθόντων οικονοµικών ετών», στο 
τέλος της κατάστασης παρατίθεται ειδική ανάλυση αυτών κατά οικονοµικό έτος 
και κατά κεφάλαιο και άρθρον του προϋπολογισµού αυτού. β) τα στελέχη των 
τριπλοτύπων βιβλίων των εκδοθέντων αποδεικτικών εισπρακτέων, γ) τα 
στελέχη των γραµµατίων εισπράξεων, δ) τα στελέχη των διπλοτύπων βιβλίων 
αποδεικτικών εισπράξεων των εισπρακτόρων µε τα οικεία αποσπάσµατα και ε) 
κατάσταση αναλυτική που δείχνει κατά κεφάλαιο και άρθρο του 
προϋπολογισµού των εσόδων τα διαγραφέντα έσοδα µε σηµείωση του αριθµού 
και της χρονολογίας των εγγράφων βάσει των οποίων έγινε η έκπτωση ή η 
διαγραφή. 

• Για τα πληρωθέντα έξοδα: α) Κατάσταση µε όλα τα εξοφληθέντα χρηµατικά 
εντάλµατα και β) τα ίδια τα εξοφληθέντα χρηµατικά εντάλµατα µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά. 

Στον απολογισµό προσαρτώνται ακόµα : 
α) αντίγραφο του προϋπολογισµού και  οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 
για τις τυχόν αναµορφώσεις. 
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β) η κατά το άρθρο 223 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα έκθεση της 
δηµαρχικής επιτροπής και η πράξη του δηµοτικού συµβουλίου επί του 
απολογισµού. 
γ) πίνακας µε τα παραληφθέντα γραµµάτια εισπράξεως και διπλότυπα εισπράξεως 
κατά υπόλογο και είδος και τα χρησιµοποιηθέντα και υποβληθέντα στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τα επιστραφέντα αχρησιµοποίητα και τα παραδοθέντα στον διάδοχο. 
δ) Βεβαίωση περί των παραληφθέντων γραµµατίων εισπράξεως και βεβαίωση περί 
των επιστραφέντων  µετά  τη λήξη του οικονοµικού έτους. 
ε) Πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής στην περίπτωση αλλαγής του ταµία 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους και  
στ) η κατάσταση που ορίζεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. 
Ήδη, µε το άρθρο 12 του ν. 2539/1997 ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διεξάγεται ως εξής: 
Ο έλεγχος των λογαριασµών των Πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. που 
ανήκουν σε αυτούς, είναι κυρίως δειγµατοληπτικός, ενεργείται δε κατά κανόνα επί 
τόπου.  
Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της 
διαχειρίσεως. Αποκλείεται ο έλεγχος σκοπιµότητας.  
Αντικείµενο του ανωτέρω ελέγχου αποτελούν ιδίως:  
α) η ορθή και σύµφωνη µε τους κανόνες και τις αρχές του κατά περίπτωση 
ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήµατος τήρησης και ενηµέρωσης των 
λογαριασµών (είτε τηρούνται σε χειρόγραφη είτε σε µηχανογραφική ηλεκτρονική 
µορφή), ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια και πιστότητα το περιεχόµενο των 
οικονοµικών πράξεων και των δηµοσιονοµικών ενεργειών.  
β) Η νοµότυπη καταβολή του µεριδίου συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων 
Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ή ανώνυµες εταιρίες ή σε εταιρίες λαϊκής 
βάσης ή σε προγραµµατικές συµβάσεις.  
γ) Η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των 
σχετικών συµβάσεων.  
δ) Η νοµότυπη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των  Ο.Τ.Α.. 
ε) Η έγκαιρη και κανονική απόδοση στους οικείους δικαιούχους, των υπέρ 
τρίτων εισπραττοµένων µέσω της ελεγχόµενης διαχειρίσεως νόµιµων δικαιωµάτων 
(κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.).  
στ) Η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών 
εσόδων ή εσόδων από δάνεια. 
Τα πορίσµατα του ελέγχου τίθενται υπόψη του ελεγχόµενου οργανισµού, ο οποίος 
καλείται µέσα σε τακτή προθεσµία όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.  
Μετά από αξιολόγηση των τυχόν παρατηρήσεων του ελεγχοµένου συντάσσεται 
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται µε κάθε δυνατή τεκµηρίωση τα αποτελέσµατα 
του ελέγχου, πιστοποιείται κατ' εκτίµηση, αν, µε βάση το δείγµα που ελέγχθηκε οι 
λογαριασµοί στο σύνολό τους (σε ετήσια βάση) θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστοι, 
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καθώς και αν το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων που ελέγχθηκαν, 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και, διατυπώνονται προτάσεις για τον 
καταλογισµό αστικών ευθυνών, που τυχόν διαπιστώθηκαν:  
α) Σε βάρος αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. κατά την προβλεπόµενη κάθε φορά 
διαδικασία.  
β) Σε βάρος υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. που προκάλεσαν έλλειµµα στη διαχείρισή 
τους ή ζηµία στην περιουσία αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Κώδικα 
καταστάσεως προσωπικού των Ο.Τ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν.  
Κάθε πρόταση για καταλογισµό περιλαµβάνει τα αστικώς υπεύθυνα πρόσωπα, τη 
θετική ζηµία που προκλήθηκε στον Ο.Τ.Α. από αυτά, το βαθµό της υπαιτιότητάς 
τους, τα αvαγκαία για τη θεµελίωση των ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά, καθώς 
και τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.  
Η Έκθεση Ελέγχου µαζί µε τις παρατηρήσεις του ελεγχόµενου οργανισµού 
υποβάλλεται: α) στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης β) στον αρµόδιο Γεvικό Γραµµατέα Περιφέρειας, γ) στον Πρόεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) στα συλλογικά όργανα διοίκησης των οικείων 
Ο.Τ.Α.. Εφόσον δε περιέχει και πρόταση για καταλογισµό και στο αρµόδιο για 
καταλογισµό όργανο, επέχουσα ως προς αυτό αίτηση για καταλογισµό.  
Ο έλεγχος ενεργείται είτε τακτικά µε βάση τον ετήσιο προγραµµατισµό που 
καταρτίζει η Επιτροπή Προγραµµατισµού και Παρακολούθησης Ελέγχων, είτε 
εκτάκτως µετά από αίτηση του αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας.  
Ο έλεγχος των λογαριασµών κάθε Ο.Τ.Α. σχεδιάζεται και προγραµµατίζεται κατά 
τρόπον ώστε να εκτελείται επιτοπίως για µία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια  
Από το οικονοµικό έτος 1999 υποβάλλονται ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
αντίγραφα των απολογισµών των Ο.Τ.Α συνοδευόµενα: α) από τις σχετικές επ' 
αυτών εκθέσεις και πράξεις των αρµόδιων οργάνων τους και β) από τα στοιχεία 
που καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 4 του Οργανισµού του (π.δ. 774/1980, 
ΦΕΚ 189 Α').  
Τα απολογιστικά στοιχεία (δικαιολογητικά) φυλάσσονται για λογαριασµό του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε ευθύνη των Προϊσταµένων των αρµόδιων υπηρεσιών 
των Ο.Τ.Α. σε ασφαλές µέρος και δεν µπορούν να καταστραφούν πριν περάσει 
εξαετία από το τέλος του οικονοµικού έτους που αφορούν. Eάv συντρέχει ειδικός 
λόγος που έχει σχέση µε τις ανάγκες του ελέγχου, επιτρέπεται µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά 
περίπτωση και κοινοποιείται κατά τις κείµενες διατάξεις πριν από τη λήξη της 
εξαετίας, να χαρακτηρισθούν ως διατηρητέα ολικά ή µερικά για δύο (2) ακόµη έτη. 
Κάθε άλλη διάταξη σχετική προς την υποβολή στοιχείων από τους Ο.Τ.Α. στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται από το ανωτέρω οικονοµικό έτος.  
Κάθε Ο.Τ.Α., η διαχείριση του οποίου καθίσταται αντικείµενο ελέγχου, υποχρεούται 
να εξασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους επιτρόπους ή τους υπαλλήλους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που τις διεξάγουν, τη δυνατότητα απρόσκοπτης άσκησης 
των καθηκόντων τους.  
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Ειδικότερα οφείλουν να εξασφαλίζουν σ' αυτούς άµεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά 
τους αρχεία και στα τηρούµενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή βιβλία και στοιχεία και 
να παρέχουν δια των αρµοδίων οργάνων τους κάθε αναγκαία πληροφορία ή 
διευκρίνιση. Οι Ο.Τ.Α. που περιλαµβάνονται σε προγραµµατισµένους ελέγχους 
ειδοποιούνται σχετικώς µε κάθε πρόσφορο µέσο οκτώ (8) ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από την έναρξη του ελέγχου. Οι επίτροποι ή οι υπάλληλοι που ενεργούν τους 
ελέγχους, έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων. 
Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι 
δηµόσιοι οργανισµοί, τα πιστωτικά ιδρύµατα γενικά και τα φυσικά πρόσωπα που 
κατέχουν έγγραφα, πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόµενα οπωσδήποτε µε τα 
αντικείµενα του ελέγχου ή µε λογαριασµούς ή δραστηριότητες κάθε Ο.Τ.Α., που 
τελεί υπό έλεγχο, οφείλουν, εάν τους ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση των 
αρµόδιων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
Οι παραπάνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για τους απολογισµούς των Ο.Τ.Α. 
προηγούµενων οικονοµικών ετών, που δεν έχουν ακόµη υποβληθεί για έλεγχο στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο.  
Τέλος, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 10042/73 και 8152/81 
οι ετήσιοι λογαριασµοί των ∆ήµων και Κοινοτήτων και των Νοµικών Προσώπων 
αποτελούνται: 
     α)   Από τον ταµιακό απολογιστικό πίνακα. 
     β)   Από τις αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασµών.  
Ο Ταµιακός απολογιστικός πίνακας αναφέρει τον ∆ήµο, το ονοµατεπώνυµο του 
υπολόγου Ταµία και την ιδιότητα αυτού, µε προσδιορισµό της διαρκείας     της 
διαχειρίσεώς του, στην περίπτωση που δεν διήρκεσε όλο το έτος και το 
ονοµατεπώνυµο του ∆ηµάρχου, και εµφανίζει κατά στήλες και κατά τους κωδικούς 
του προϋπολογισµού: 
α) 'Οσον αφορά τα έσοδα: Τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα 
εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα. 

β) Όσον αφορά τα έξοδα: Τα προϋπολογισθέντα, τις αναµορφώσεις, τα ενταλθέντα 
έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τις τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα 
πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα και 

γ) Στο τέλος συντάσσεται συνοπτική κατάσταση της χρηµατικής διαχείρισης τέλους 
χρήσεως µε το χρηµατικό υπόλοιπο του προηγουµένου έτους, τις εισπράξεις του 
έτους από τακτικά και έκτακτα έσοδα, τις πληρωµές του έτους σε τακτικά και 
έκτακτα έξοδα χωριστά και το χρηµατικό υπόλοιπο. 

Στον απολογισµό επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο του προϋπολογισµού και των αποφάσεων για αναµορφώσεις  
2. Πίνακας εισπράξεων  
3. Τα στελέχη των διπλοτύπων βιβλίων αποδεικτικών εισπράξεων των 

εισπρακτόρων µε τα οικεία αποσπάσµατα 

4. Πίνακας µε τις εκπτώσεις και διαγραφές  
5. Πίνακας µε τα πληρωθέντα εις έξοδα και τα εντάλµατα µε τα δικαιολογητικά  
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6. Το γραµµάτιο εισπράξεως που βεβαιώνει τη µεταφορά του χρηµατικού 
υπολοίπου στην επόµενη διαχείριση 

7. Η έκθεση της δηµαρχιακής Επιτροπής και η πράξη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  

8. Πίνακας µε τα παραληφθέντα γραµµάτια εισπράξεως και διπλότυπα 
εισπράξεως  

9. Βεβαίωση για τα παραληφθέντα γραµµάτια εισπράξεως και βεβαίωση για τα 
επιστραφέντα µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους 

10. Πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής σε περίπτωση αλλαγής Ταµία 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 

11. Η κατά το άρθρον 16 παρ. 2 του Β.∆. της 17-5/15.6.1959 απαιτουµένη 
κατάσταση  

12. Αντίγραφα αποφάσεων επί της διαχειρίσεως των ειδικών εισπρακτορικών 
οργάνων 

13. Μηνιαίες καταστάσεις κινήσεως του  Τραπεζικού λογαριασµού (Extraits) και 
ελλείψει τούτων επίσηµο αντίγραφο του λογαριασµού µε τις δοσοληψίες κατά 
τη διάρκεια του έτους 

14. Ίδιες καταστάσεις και για την παράταση του οικονοµικού έτους µε βεβαίωση 
για το πού οφείλεται τυχόν διαφορά  

15. Βεβαίωση της Τράπεζας για το χρηµατικό υπόλοιπο κατά την 31η 
∆εκεµβρίου του λήξαντος έτους και 

16. Ανάλυση του χρηµατικού υπολοίπου της 31 ∆εκεµβρίου σε µετρητά και 
αντίτιµα (αποδείξεις ή άλλοι τίτλοι πληρωµής µετά των σχετικών διαταγών 
περί πληρωµής κλπ.) εφ' όσον λειτουργεί και ιδία ταµιακή υπηρεσία. 
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4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Εκτός από τη βασική νοµοθεσία περί λογιστικού, βιβλίων, και προσόδων, 
σηµαντική βοήθεια για την ορθή λειτουργία της όλης οικονοµικής υπηρεσίας, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν και στην ακόλουθη βιβλιογραφία: 
Θεοδώρου Ι., Οι δαπάνες των Ο.Τ.Α., 1999 

Θεοδώρου Ι., Τα έσοδα των ∆ήµων και Κοινοτήτων 1998 

Σολδάτου ∆., Το δηµόσιο λογιστικό, 1992 

Καραναστάση Μ., Το λογιστικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων, 1994 

Θωµόπουλου Θ., Τα οικονοµικά τα των Ο.Τ.Α., 1991 

∆ελτία Ελεγκτικού Συνεδρίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
Υποδείγµατα αποφάσεων  
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1.  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. για σύσταση Ταµιακής Υπηρεσίας. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της                          συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Στ �������.. σήµερα �����������.... ηµέρα ������ 
και ώρα ����� συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την ���� πρόσκληση του Προέδρου  
που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους συµβούλους και δηµοσιεύθηκε στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆.410/95), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
…………………………………………………………………………………. 
Θέµα:. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. για σύσταση Ταµιακής υπηρεσίας 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί 
συνόλου ���. συµβούλων ήταν: 
Παρόντες: 
Απόντες: 
Εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ∆.Κ.Κ. 
συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος ������������ για 
την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον ���������.., ο οποίος 
εισηγούµενος το �. θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 228 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 
410/1995) όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 όλοι 
οι ∆ήµοι µπορούν να συστήσουν Ταµιακή Υπηρεσία ( σηµειώνουµε ότι οι ∆ήµοι 
µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων, υποχρεούνται στη σύσταση Τ.Υ.).  
Η πρώτη ενέργεια για τη σύσταση Ταµιακής Υπηρεσίας είναι η τροποποίηση 
του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου. Αυτό επιβάλλεται τόσο από το άρθρο 228 παρ.2 του 
Π.∆. 410/1995 (∆ΚΚ), που ορίζει ότι στους δήµους ο οργανισµός εσωτερικής 
υπηρεσίας µπορεί να προβλέπει ειδική ταµιακή υπηρεσία, όσο και από το 
άρθρο 46 παρ. 1 του Β.∆. 17/5-15/6/1959 Β.∆. περί λογιστικού των Ο.Τ.Α. το 
οποίο ορίζει ότι  «� συνιστάται δια του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας  
ιδία δηµοτική υπηρεσία ή γραφείο υπό την ονοµασία Ταµείο, τελούν υπό την 
άµεσο εποπτεία των αρµοδίων οργάνων του δήµου».  
Για την  τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  απαιτείται κατ΄ αρχήν απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο  θα αποφανθεί για την ίδρυση, τη διάρθρωση 
και τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας όπως  καθορίζεται από τα άρθρα 50 και 51 
του Β.∆. 17/5-15/6/1959.  
……………………………………………………………………………….. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη  
α. Τις διατάξεις του άρθρου 228 του ∆ΚΚ όπως ισχύουν  
β. Τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959 
γ. και την εισήγηση του �.. 
µε ψήφους ���. υπέρ και ��� κατά
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Τροποποιεί τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου και συνιστά στο Τµήµα (ή 
∆ιεύθυνση) Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Γραφείο (ή Τµήµα) Ταµιακής 
Υπηρεσίας µε αντικείµενο τα προβλεπόµενα στο Β.∆. 17-5/15-6-1959.  
Ειδικότερα, η Ταµιακή Υπηρεσία: 
• ∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί τα ταµιακά προγράµµατα του ∆ήµου µε τη 
συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναµενόµενων 
εισπράξεων. 

• Παραλαµβάνει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και διενεργεί τις 
πληρωµές προς τους δικαιούχους µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και 
τη συµπλήρωση αυτών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις κείµενες διατάξεις 
(π.χ. φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα όπου απαιτείται). 

• Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Μεριµνά για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής, όπως αποδόσεις φόρων, 
ασφαλιστικών ταµείων κλπ. 

• ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το ∆ήµο. Εκδίδει τα γραµµάτια 
εισπράξεως και ενηµερώνει το αρχείο των οφειλετών. 

• Παρακολουθεί την πραγµατοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών 
προς το ∆ήµο και ενηµερώνει το Λογιστήριο για τις καθυστερούµενες 
οφειλές. 

• Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις των πληρωτέων και των πληρωθέντων 
εξόδων. 

• Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των 
αντίστοιχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία προσόδου. 
Εκδίδει και µεριµνά για την κοινοποίηση ατοµικών ή ειδικών προσκλήσεων 
προς τους οφειλέτες του ∆ήµου. 

• Ενηµερώνει το περιοδικό αρχείο οφειλετών κατά οφειλέτη όπου 
αναγράφονται τα οφειλόµενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου. 

• Τηρεί τις διαδικασίες, αρχεία και γενικά τους λογαριασµούς του λογιστικού 
συστήµατος του ∆ήµου που αφορούν τα εισπρακτέα και τα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Καταρτίζει περιοδικές καταστάσεις εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων 
• Τηρεί το φυσικό ταµείο στα γραφεία του ∆ήµου. ∆ιενεργεί τις χρηµατικές 

δοσοληψίες µε τις τράπεζες. 
• Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών 

που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του 
∆ήµου. Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από τις ∆ηµόσιες / 
Ελεγκτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες. 

……………………………………………………………………………….. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό  



 38 

2.  Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για επιλογή Τράπεζας. 
 

ΘΕΜΑ: Επιλογή Τράπεζας για την κατάθεση των χρηµάτων του ∆ήµου. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της                          συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Στ �������.. σήµερα �����������.... ηµέρα ������ 
και ώρα ����� συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την ���� πρόσκληση του Προέδρου  
που επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους συµβούλους και δηµοσιεύθηκε στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆.410/95), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
…………………………………………………………………………………. 
Θέµα:. Επιλογή Τράπεζας για την κατάθεση των χρηµάτων του ∆ήµου  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί 
συνόλου ���. συµβούλων ήταν: 
Παρόντες: 
Απόντες: 
Εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ∆.Κ.Κ. 
συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος ������������ για 
την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον ���������.. ο οποίος 
εισηγούµενος το �. θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 
Με την σύσταση της ταµιακής υπηρεσίας µπορούµε να καταθέτουµε τα χρήµατά 
µας εντόκως η και σε λογαριασµό όφεως µε απόφαση τους ∆ηµοτικού 
συµβουλίου. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 232 παρ. 2 του Π.∆. 410/95 (∆ΚΚ) ο δηµοτικός ταµίας 
δεν έχει δικαίωµα να κρατά στο ταµείο περισσότερο από ένα δωδεκατηµόριο, 
των εξόδων που είναι γραµµένα στον προϋπολογισµό του δήµου. Τα υπόλοιπα 
χρήµατα καταθέτει εντόκως και σε λογαριασµό όψεως σε Πιστωτικό Ίδρυµα ή 
σε Τράπεζα που καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
Για την επιλογή της Τράπεζας στην οποία ο ∆ήµος θα καταθέτει εντόκως τα 
χρηµατικά του υπόλοιπα έχουν συλλεγεί προσφορές οι οποίες τίθενται υπόψη 
του Συµβουλίου και καλείται να αποφασίσει σχετικά. 
……………………………………………………………………………… 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη  
α. Τις διατάξεις του άρθρου 232 παρ. 2 του ∆ΚΚ  
β. Την εισήγηση του ��.. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την κατάθεση των υπολοίπων του ∆ήµου στην Τράπεζα ������.. µε τους 
όρους που αναγράφονται στην προσφορά της 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 
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3. Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό Ταµία 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
∆ΗΜΟΣ                                     2000 
       Αριθ. Πρωτ.         
Ταχ. ∆/νση:  
Πληροφορίες:       
Τηλέφωνο:       
FAX:        
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ειδικού ταµία 
           
          
ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
α.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του από 17-5/15-6-1959 Β.∆. περί λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων  
β. Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου (ΦΕΚ����.) στον οποίο προβλέπεται η σύσταση 
ιδίας ταµιακής υπηρεσίας επιπέδου µη αυτοτελούς γραφείου στο τµήµα 
οικονοµικών υπηρεσιών  
 
Αποφασίζουµε 
 
Ορίζουµε τον υπάλληλο ������������ κλάδου ��� µε βαθµό 
��.. ως ειδικό ταµία του ∆ήµου µε καθήκοντα και ευθύνες τα περιγραφόµενα 
στο από 17-5/15-6-1959 Β.∆. και στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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4. Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ������.. 
∆ΗΜΟΣ ����������..                                        ………  2000 
            Αριθ. Πρωτ.         
Ταχ. ∆/νση:  
Πληροφορίες:       
Τηλέφωνο:       
FAX:        
 
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση ταµιακής υπηρεσίας 
           
 Σας γνωρίζουµε ότι από την ����� θα λειτουργεί στο ∆ήµο µας 
ταµιακή υπηρεσία µε την αρ. απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου �.. . 
Παρακαλούµε από την παραπάνω ηµεροµηνία η αποστολή των 
χρηµατοδοτήσεων καθώς και των σχετικών εγγράφων να  αποστέλλονται πλέον 
στην ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου. 
Σας επισυνάπτουµε την απόφαση του ∆ηµάρχου για τον ορισµό του ταµία 
καθώς και δείγµα υπογραφής του ταµία. 
 

 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆είγµα υπογραφής του ∆ηµοτικού 
Ταµία ������������
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Υποδείγµατα εντύπων  
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∆ΗΜΟΣ �������.. 
           ΤΑΜΕΙΟ 
 
 
 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
 
Ποσόν Των χρηµατικών τίτλων 

προϋπολογισµού ή χρηµατικών 
λογαριασµών 

∆ιασάφηση 
εσόδων 

Ποσόν 
δρχ. 

 Είδος Κεφ. Αρθρ.   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      Σύνολο ��������� 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι παραλήφθηκαν οι πιο πάνω τίτλοι, που στάλθηκαν µε το µε αριθ……. 
έγγραφο του ∆ήµου και αντιπροσωπεύουν το ποσόν των δραχµών �������� 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ   Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Εσόδων 
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∆ΗΜΟΣ �������.. 
           ΤΑΜΕΙΟ 
 

Αριθ. �������.. 
Κεφ. �������.. 
Άρθρο ������� 

 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
 
 

Ε Ι ∆ Ο Σ Πληρωθέν ποσό 
∆ραχµές 

Προσαύξηση 
Εκπρόθεσµου 
Καταβολής 
∆ραχµές 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Εισπράχθηκαν δρχ. (ολογράφως) �������������������� 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 
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∆ΗΜΟΣ �������.. 
    ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
 
 
ΤΟΥ ΕΣΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΣΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛ. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΩ∆ΙΚΑ 
ΕΣΟ∆ΟΥ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ
Σ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  
  

                                                                                    ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  
Εισπράχθηκαν δραχµές ……………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
 
 
Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ       Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ∆ΗΜΟΣ �������.. 
 

Νο �� 
  

 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
 
Εισπράξατε παρά του κ. ����������������������� 
κατοίκου �������������οδός��������������� 
αριθµός ���������.τα παρακάτω ποσά: 
 

ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΠΟΣΟ 
   

   
   
   
   
                                               Σύνολο ∆ραχµές   
   
 
Ολογράφως ����������������������������� 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                                                         ……………………………… 2000 
 
 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 
 
ΕΙΣΕΠΡΑΧΘΗ δια του υπ� αριθµ. ��������διπλοτύπου είσπραξης 
από τον υπάλληλο είσπραξης ������������������� 
                                       
                                                    …………………………. 2000 
 
 
    Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ 
 

α.  ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (άρθρα 228-236) 

β.  Β.∆. 17-5/15-6-59 : Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άρθρο 228 
(Άρθρο 228 Π.∆. 410/1995, άρθρο 9 παρ.1 Ν. 2503/1997) 

∆ιεξαγωγή 

1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων διεξάγει την ταµιακή υπηρεσία των δήµων και των 
κοινοτήτων δια µέσου των δηµοσίων ταµείων. 

2. Στους δήµους ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας µπορεί να προβλέπει ειδική ταµιακή υπηρεσία. 

3. α. Στους δήµους µε πληθυσµό 10.000 κατοίκων και άνω συνιστάται µε τον οργανισµό εσωτερικής 
υπηρεσίας ειδική ταµιακή υπηρεσία. 

 β. Εντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι δήµοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους κατά τις οικείες διατάξεις, διαρθρώνοντας την εν λόγω 
υπηρεσία ανάλογα µε τις πραγµατικές οργανωτικές ανάγκες τους µε παράλληλη σύσταση αντιστοίχων 
θέσεων. 

 Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.1188/81, όπως µε το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.2307/1995, δεν εφαρµόζονται γι αυτήν την τροποποίηση 
των οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας. 

 γ. Επιτρέπεται η πλήρωση µέχρι τριών θέσεων κατηγορίας του κλάδου ∆Ε1, ΤΕ17 και ΠΕ1 των δήµων 
στους οποίους συνιστάται ειδική ταµιακή υπηρεσία. 

 Η πλήρωση των θέσεων αυτών ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος γίνεται µε τη διαδικασία 
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει βάσει ειδικής προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. που θα αφορά 
µόνο την πλήρωση των θέσεων αυτών. 

 δ. Η κατανοµή των θέσεων ανά δήµο γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Άρθρο 229 

(Άρθρο 229 Π.∆. 410/1995) 

Είσπραξη εσόδων 

Για την είσπραξη των εσόδων των δήµων και των κοινοτήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Τα ταµιακά όργανα ασκούν αντιστοίχως όλες τις 
αρµοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. 

Άρθρο 230 

(Άρθρο 230 Π.∆. 410/1995 - Άρθρο 1 Π.∆. 373/1995 – άρθρο 14 Ν.2399/1996 - Ν. 2503/1997) 

Έλεγχος της ταµιακής διαχειρίσεως 

Εκείνοι που διεξάγουν την ταµιακή υπηρεσία των δήµων και των κοινοτήτων οφείλουν να παρέχουν 
κάθε πληροφορία που ζητά ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ή ο Υπουργός Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίοι αν συντρέχει ειδική περίπτωση, µπορούν να 
διατάζουν και έλεγχο της διαχειρίσεώς τους. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές που ανήκουν στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι επιθεωρητές 
αυτοί έχουν ως προς τον έλεγχο όλες τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες των οικονοµικών επιθεωρητών 
δηµοσίων υπολόγων. 

Άρθρο 231 

(Άρθρο 231 Π.∆. 410/1995) 

Αναστολές χρεών - διευκολύνσεις οφειλετών 

1. Οι διατάξεις οι σχετικές µε την αναστολή της εξοφλήσεως χρεών προς το δηµόσιο δεν εφαρµόζονται 
για χρέη προς δήµους και κοινότητες. 
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2. Εκείνοι που διεξάγουν την ταµιακή υπηρεσία µπορούν να παρέχουν στους οφειλέτες των δήµων και 
των κοινοτήτων τις διευκολύνσεις που επιτρέπονται για τους οφειλέτες του δηµοσίου, µε εξαίρεση τους 
οφειλέτες βάσει συµβάσεων. 

3. Η εξόφληση των χρεών προς δήµους και κοινότητες µπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, να ορίζεται σε 
δόσεις ή προθεσµίες. Σύµφωνα µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ο χρόνος για την 
καταβολή µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο τον επιτρεπόµενο κατά την προηγούµενη παράγραφο. 

Από τη ρύθµιση αυτήν εξαιρούνται οι οφειλέτες από συµβάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 232 

(Άρθρο 232 Π.∆. 410/1995 – Π.∆. 373/1995) 

'Έντοκη κατάθεση εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων 

1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός δήµου ή µιας κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων το χρηµατικό υπόλοιπο που αποµένει στα δηµόσια ταµεία στο τέλος κάθε 
έτους κατατίθεται εντόκως στο ταµείο αυτό. 

Το επιτόκιο µπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων κατά µία µονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εµφανίζεται σε ιδιαίτερο 
λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κατανέµεται, σε 
δήµους, κοινότητες, συνδέσµους αυτών, τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. και 
στις επιτροπές εγχώριας περιουσίας για την εκτέλεση έργων και κάλυψη αναγκών τους, καθώς και για 
εθνικούς ή κοινωνικούς σκοπούς 

2. Ο δηµοτικός ταµίας δεν έχει δικαίωµα να κρατά στο ταµείο περισσότερο από ένα δωδεκατηµόριο, των 
εξόδων που είναι γραµµένα στον προϋπολογισµό του δήµου. Τα υπόλοιπα χρήµατα καταθέτει εντόκως 
και σε λογαριασµό όψεως σε Πιστωτικό Ίδρυµα ή σε Τράπεζα που καθορίζεται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου.  

3. Ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούν να 
καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από 
δωρεές και κληροδοτήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε 
ιδιαίτερο λογαριασµό, στο όνοµά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυµα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται µε την ίδια 
απόφαση, για το διάστηµα που µεσολαβεί έως την έναρξη της εκτελέσεως των έργων αυτών.  

Άρθρο 233 

(Άρθρο 233 Π.∆. 410/1995) 

Εντάλµατα προπληρωµής 

1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση 
ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό 
ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του 
δικαιούχου. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων. 

Άρθρο 234 

(Άρθρο 234 Π.∆. 410/1995) 

Πάγια προκαταβολή 

1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να παρέχεται πάγια 
προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. 

Mε την απόφαση αυτήν ορίζονται: 

α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των 
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού. 
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β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τις κοινότητες πληθυσµού µέχρι 2.000 
κατοίκους το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχµών, ενώ για τις λοιπές κοινότητες και τους 
δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000) δραχµών.  

Για δήµους µε πληθυσµό από 10.001 µέχρι 20.000 κατοίκους το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχµές,  

για δήµους µε πληθυσµό από 20.001 µέχρι 30.000 κατοίκους το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) δραχµών και  

για δήµους µε πάνω από 30.001 κατοίκους το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχµών. 

γ. Ο δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα 
ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε έγγραφες εντολές του δηµάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. 

2. Ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια 
λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και 
σηµειώνεται σε αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. 

Άρθρο 235 

(Άρθρο 235 Π.∆. 410/1995) 

∆ιαγραφή χρεών 

1. Κάθε είδους χρέη προς τους δήµους και τις κοινότητες µπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν µέρει: 

 α) όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καµιά περιουσία και οι κληρονόµοι τους αποποιήθηκαν 
την κληρονοµία, 

 β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της εισπράξεως δεν έφερε κανένα 
αποτέλεσµα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν, 

 γ) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαµονής, εφόσον οι προσπάθειες, που 
έγιναν επί µία τριετία για την ανεύρεση της διαµονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσµα, και 

 δ) όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 
πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και 
για το ίδιο πρόσωπο. 

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Άρθρο 236 

(Άρθρο 236 Π.∆. 410/1995 – Π.∆.373/1995) 

Γενικές διατάξεις 

1. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
κανονίζονται τα θέµατα τα σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων, την έκδοση των χρηµατικών 
ενταλµάτων, την ευθύνη και τον καταλογισµό σε βάρος των προσώπων που τα εκδίδουν και τα προσυπο-
γράφουν, τη χρηµατική διαχείριση της ταµιακής υπηρεσίας, τη λογοδοσία των δηµοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων και γενικά την οικονοµική διοίκηση και το λογιστικό των δήµων και κοινοτήτων. 

2. Mε άλλο διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από  πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, ρυθµίζεται η ευθύνη των προσώπων που διαχειρίζονται 
ένα δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο ως προς την είσπραξη των εσόδων και την πληρωµή των δαπανών, 
καθώς και η διαδικασία και το περιεχόµενο του ελέγχου των χρηµατικών ενταλµάτων. 

 3. Αν ο ταµίας αµφισβητεί τη νοµιµότητα εντάλµατος γνωστοποιεί στο δήµαρχο ή τον πρόεδρο της 
κοινότητας µε ειδική αναφορά τους λόγους αµφισβήτησης. Αν ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
απορρίψει τους λόγους αµφισβήτησης το ένταλµα εκτελείται . Στη συνέχεια µε φροντίδα του ταµία 
αποστέλλεται µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς καθυστέρηση, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου του Νοµού ή της Νοµαρχίας για έλεγχο κατά προτεραιότητα.  
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Β.∆. 17-5/15-6-59 : Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ 
Ι. Προϋπολογισµός 

'Άρθρο 1  
1. Τα έσοδα και έξοδα των δήµων εκάστου οικονοµικού έτους προσδιορίζονται δια του ετησίου 
προϋπολογισµού, καταρτιζοµένου και εγκρινοµένου κατά τας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού 
κώδικος και του παρόντος διατάγµατος. 

2. Εν τω προϋπολογισµώ αναγράφονται πάντα τα έσοδα και έξοδα τα αφορώντα ωρισµένην χρονικήν 
περίοδον, αποτελούσαν το οικονοµικόν έτος διαιρούµενα εις τακτικά και έκτακτα και κατανεµόµενα εις 
κεφάλαια και άρθρα, κατά κατηγορίας και είδη εσόδων και αντικείµενα δαπανών. Τακτικά και έκτακτα 
έσοδα θεωρούνται τα υπό της κειµένης νοµοθεσίας οριζόµενα ως τοιαύτα. Τα έξοδα διακρίνονται εις 
τακτικά ή έκτακτα αναλόγως του διαρκούς ή µη του χαρακτήρος αυτών. 

3. 'Έσοδα του προϋπολογισµού είναι τα κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους, εις ό αναφέρεται ο 
προϋπολογισµός βεβαιούµενα ποσά, ασχέτως της φορολογικής περιόδου, εξ' ής προέρχονται ταύτα, ως 
και τα κατά το αυτό οικονοµικό έτος εισπραττόµενα ποσά εκ βεβαιωθέντων κατά παρελθόντα 
οικονοµικά έτη εσόδων, έξοδα δε αι κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους, καθιστάµεναι απαιτηταί 
υποχρεώσεις δια παροχήν υπηρεσιών, εκτέλεσιν έργων και προµηθειών ως και υποχρεώσεις εκ πάσης 
άλλης υφιστάµενης οφειλής καθιστάµενης απαιτητής εντός της αυτής χρονικής περιόδου. 

4. Τα κατά την διάρκειαν εκάστου οικονοµικού έτους βεβαιωθέντα έσοδα, όσα δεν εισεπράχθησαν µέχρι 
τέλους αυτού, µεταφέρονται και προβλέπονται εκ νέου εις το οικείον µέρος του προϋπολογισµού των 
εσόδων του εποµένου οικονοµικού έτους υπό δύο κεφάλαια υπό τους τίτλους: 1) "Εισπρακτέα υπόλοιπα 
εκ βεβαιωθέντων τακτικών εσόδων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη" και 2) "Εισπρακτέα υπόλοιπα 
εκ βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη εκτάκτων εσόδων". 

5. 'Έσοδα προερχόµενα εκ παρελθόντων οικονοµικών ετών, εφ' όσον παρουσιάζονται προς βεβαίωσιν 
µετά τη λήξιν του έτους, εξ' ού προέρχονται, βεβαιούνται και εισπράττονται υπό ίδια διακεκριµένα 
κεφάλαια του οικείου µέρους του προϋπολογισµού των εσόδων υπό τους τίτλους: 1) "Τακτικά έσοδα εκ 
παρελθόντων οικονοµικών ετών βεβαιωθησόµενα και εισπραχθησόµενα κατά το έτος..." και 2) 
"'Έκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικονοµικών ετών βεβαιωθησόµενα και εισπραχθησόµενα κατά το 
οικονοµικόν έτος.". 

6. Τα κατά την διάρκειαν εκάστου οικονοµικού έτους πραγµατοποιηθέντα έξοδα, όσα δεν επληρώθησαν 
µέχρι τέλους αυτού, αναλαµβάνονται εκ νέου και πληρώνονται εις βάρος των εν τω προϋπολογισµώ 
εξόδων του εποµένου οικονοµικού έτους αναγραφοµένων οικείων πιστώσεων υπό ίδιον κεφάλαιον και µε 
τίτλον "έξοδα εκ παρελθόντων οικονοµικών ετών" και ίδια άρθρα δια τα έξοδα εκάστου έτους εις ό ταύτα 
ανάγονται. 

II.  Οικονοµικό έτος 

'Άρθρον 2  

Οικονοµικόν έτος νοείται η χρονική περίοδος ήτις περιλαµβάνει τας διαχειριστικάς, διοικητικάς και 
λογιστικάς πράξεις τας σχετιζοµένας προς την διαχείρισιν των εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών 
εν γένει στοιχείων των δήµων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

'Άρθρο 3  

Βεβαίωσις εσόδου νοείται η κατά τους κειµένους νόµους παρά των αρµοδίων αρχών ή υπηρεσιών και 
οργάνων των δήµων εκκαθάρισις απαιτήσεώς τινος των δήµων και ο προσδιορισµός του ποσού αυτής, 
του προσώπου του οφειλέτου, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι' ήν οφείλεται. 

'Άρθρον 4 
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1. Τίτλος βεβαιώσεως είναι παν έγγραφον αποδεικτικόν ή και απλώς βεβαιωτικόν της οφειλής προς τον 
δήµον. Ειδικώτερον: Έγγραφα αποτελούντα νοµίµους τίτλους είναι: α) Αι οριστικαί και τελεσίδικοι 
αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων. β) Αι πειθαρχικαί αποφάσεις. γ) Αι 
καταλογιστικαί αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αι εν τη αρµοδιότητι πάσης δηµοσίας ή 
δηµοτικής αρχής εκδιδόµεναι νοµίµως τοιαύται. δ) Αι δηλώσεις των φορολογουµένων και οι φορολογικοί 
κατάλογοι οι κατά τους οικείους φορολογικούς νόµους καταρτιζόµενοι υπό των αρµοδίων προς 
βεβαίωσιν του εσόδου το οποίον αφορώσι ούτοι υπηρεσιών ή οργάνων των δήµων. ε) Αι χρεωστικαί 
οµολογίαι πάσης φύσεως οφειλετών των δήµων. στ) Τα υπό του νόµου κηρυσσόµενα διοικητικώς 
εκτελεστά πρωτόκολλα. 

2. Τα εκ των ως άνω τίτλων στοιχεία καταχωρίζονται εις καταλόγους ή καταστάσεις εφ' ών 
αναγράφονται ονοµαστικώς οι φορολογούµενοι και τα εισπρακτέα καθ' έκαστον τούτων ποσά, 
αναλυτικώς. 

3. Αι εγγραφαί αύται γνωστοποιούνται επί αποδείξεσιν εις τους φορολογουµένους δια κοινοποιήσεως 
αποσπασµάτων εγγραφής, καλουµένους άµα όπως εντός ανατρεπτικής προθεσµίας ασκήσουν τα ένδικα 
µέσα κατά της εγγραφής των. 

4. Οι ούτω καταρτιζόµενοι κατάλογοι ή καταστάσεις µετά την εκπνοήν των νοµίµων προθεσµιών 
υπογράφονται παρά  των αρµοδίων οργάνων της βεβαιωτικής του εσόδου υπηρεσίας και αρχής και 
σφραγίζονται δια της υπηρεσιακής αυτής σφραγίδος, αποτελούν δε τον πλήρη βεβαιωτικόν νόµιµον 
τίτλον και εν συνεχεία τον νόµιµον τίτλον της εισπράξεως των βεβαιωθέντων εσόδων. 

5. Ο ως άνω καταρτισθείς κατ' έσοδον και οικονοµικόν έτος νόµιµος τίτλος, συντεταγµένος εις τριπλούν 
και συνοδευόµενος από κατάστασιν συντεταγµένην εις τριπλούν, αναγράφουσαν περιληπτικώς τον 
συνολικόν αριθµόν των φορολογουµένων, το είδος του εσόδου και το ποσοτικόν άθροισµα του τίτλου, 
διαβιβάζεται δι' εγγράφου του δηµάρχου ή της αρµοδίας βεβαιωτικής αρχής εις το αρµόδιον ταµείον του 
δήµου. Εν τω εγγράφω, δι ού διαβιβάζεται προς τον ταµία ο χρηµατικός τίτλος, δέον να αναφέρηται 
ολογράφως και αριθµητικώς το ολικόν ποσόν του βεβαιωθησοµένου εσόδου, όπερ περιέχεται εις τον 
τίτλον αυτόν. 

6. Ως οι τίτλοι περιέλθωσιν εις το ταµείον, ο ταµίας, ελέγχων τούτους εκδίδει εντός προθεσµίας ενός 
µηνός από της παραλαβής των τίτλων το αποδεικτικόν παραλαβής αυτών εκ τριπλοτύπου βιβλίου, εις το 
οποίον αναγράφονται τα εν τη περιληπτική καταστάσει στοιχεία και επιπροσθέτως το είδος και ο αριθµός 
του τίτλου και τα κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισµού εσόδων. 

7. ∆ι έκαστον τίτλον εκδίδεται ίδιον αποδεικτικόν παραλαβής. 

8. Τα στοιχεία του εκδοθέντος αποδεικτικού παραλαβής σηµειούνται υπό του ταµίου επί της προσθίας 
όψεως του πρώτου φύλλου του τίτλου και των περιληπτικών καταστάσεων, µεθ' ό επιστρέφεται η µία 
των περιληπτικών καταστάσεων µετά του εκδοθέντος αποδεικτικού παραλαβής εις την αποστείλασαν τον 
τίτλον αρχήν ή υπηρεσίαν. 

9. Η δευτέρα περιληπτική κατάστασις µετά του εγγράφου της βεβαιωτικής αρχής, του συνοδεύοντος τον 
περιελθόντα εις το ταµείον τίτλον, φυλάσσεται εν τω ταµείω εις ιδίους κατ' έσοδον και οικονοµικόν έτος 
φακέλους αποτελούντα τα παραστατικά των βεβαιουµένων εσόδων έγγραφα, βάσει των οποίων και εν 
αντιπαραβολή προς το οικείον βιβλίον εισπρακτέων, εξακριβούται εις οιανδήποτε στιγµήν η ύπαρξις εν 
τοις ταµείοις των σχετικών νοµίµων τίτλων, ήτοι χρηµατικών καταλόγων κλπ. 

10. Η τρίτη των περιληπτικών καταστάσεων αποστέλλεται εις το λογιστήριον του δήµου µετά του ετέρου 
των τριπλοτύπων αποδεικτικών παραλαβής (παράρτηµα). 

11. Τα στελέχη των βιβλίων των εκδιδοµένων τριπλοτύπων αποδεικτικών παραλαβής υποβάλλονται υπό 
των υπολόγων ταµιών µετά των λοιπών διαχειριστικών στοιχείων εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον κατά την 
εις τούτο υποβολήν του λογαριασµού της διαχειρίσεώς των εκάστου οικον. έτους. 

12. Από της χρονολογίας της εκδόσεως του τριπλοτύπου αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων, ήτις και 
λογίζεται ως χρονολογία βεβαιώσεως του εν τω τίτλω εσόδου, οι εν τω τίτλω αναγραφόµενοι οφειλέται 
των δήµων υποχρεούνται εις την εντός των καθωρισµένων νοµίµων προθεσµιών εξόφλησιν του χρέους 
των. 

Βεβαίωσις οίκοθεν 

'Άρθρον 5 
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1. Εις περιπτώσεις καθ' άς λόγω της υπό των σχετικών νόµων, κανονισµών κλπ. διαγραφοµένης 
διαδικασίας εισπράξεως δηµοτικών φόρων, τελών και δικαιωµάτων η είσπραξις τούτων 
πραγµατοποιείται εν τοις ταµείοις των δήµων βάσει δηλώσεων κλπ. πριν ή περιέλθουν αυτοίς οι σχετικοί 
τίτλοι, η βεβαίωσις των ούτως εισπραττοµένων εσόδων ενεργείται υπό της ταµιακής υπηρεσίας, οίκοθεν 
άµα τη εις το ταµείον τακτική εισαγωγή των εξ εκάστου εσόδου πραγµατοποιουµένων εισπράξεων. 

2. Τα παραρτήµατα των επί τη οίκοθεν βεβαιώσει εκδιδοµένων οικείων τριπλοτύπων βεβαιώσεως, 
αποστέλλονται υπό του δηµοτικού ταµίου εις την αρµοδίαν δια την βεβαίωσιν εκάστου εσόδου 
υπηρεσίαν και την λογιστικήν υπηρεσίαν του δήµου, υποχρεουµένων εις εξ αντικειµένου έλεγχον, εκ των 
παρ' αυτοίς πρωτοτύπων στοιχείων και ανακοίνωσιν διαφορών τω δηµοτικώ ταµία προς 
συµπληρωµατικήν είσπραξιν και επιβολήν κυρώσεων κατά των υπευθύνων. 

3. Πλην της κατά τας περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ενεργουµένης υπό της 
ταµιακής υπηρεσίας των δήµων οίκοθεν βεβαιώσεως, βεβαιούνται οίκοθεν, δια λόγους λογιστικής 
τάξεως και εµφανίσεως έναντι πάσης εισπράξεως αντιστοίχου βεβαιώσεως: α) οι υπό των δηµοσίων 
ταµείων εισπραττόµενοι µετά των δηµοσίων φόρων δηµοτικοί τοιούτοι, β) αι κατ' ειδικούς νόµους υπό 
του ∆ηµοσίου καταβαλλόµεναι εις τους δήµους χορηγήσεις εν γένει ή ποσοστά επί δηµοσίων φόρων, γ) 
τα υπέρ τρίτων συνεισπραττόµενα µετά δηµοτικών φόρων έσοδα ως και τα υπέρ του δήµου 
παρακρατούµενα επί τη εισπράξει τούτων ποσοστά, δ) τα εισπραττόµενα κατά πάσαν είσπραξιν 
δηµοτικών εσόδων, δι' αµέσου καταβολής τέλη χαρτοσήµου, ε/ οι λόγω εκπροθέσµου καταβολής 
δηµοτικών εσόδων εισπραττόµενοι τόκοι υπερηµερίας, προσαυξήσεις κ.λ.π. και στ) παν άλλο έσοδον 
ούτινος η βεβαίωσις, και η είσπραξις συµπίπτουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 

Πιστώσεις 

'Άρθρον 6 

1. Τα εν τω προϋπολογισµώ των εξόδων προβλεπόµενα ποσά δι ωρισµένας δαπάνας ή δαπάνας οµοίας 
φύσεως καλούνται πιστώσεις. 

2. Αι πιστώσεις διακρίνονται εις α) τακτικάς, β) αναπληρωµατικάς, γ) εκτάκτους, δ) ειδικάς και ε) 
συµπληρωµατικάς. 

3. Τακτικαί πιστώσεις είναι αι δια του προϋπολογισµού χορηγούµεναι πιστώσεις δια τα 
προϋπολογισθέντα έξοδα εκάστου οικονοµικού έτους, τα οποία πληρώνονται εκ των χρηµατικών πόρων 
των διαλαµβανοµένων εν τω προϋπολογισµώ των εσόδων του αυτού οικονοµικού έτους. 

4. Αναπληρωµατικαί πιστώσεις είναι αι χορηγούµεναι προς ενίσχυσιν των κατά την εκτέλεσιν του 
προϋπολογισµού καταδειχθεισών ανεπαρκών τακτικών πιστώσεων. 

5. 'Έκτακτοι πιστώσεις είναι αι χορηγούµεναι δι' εκτάκτους επειγούσας ανάγκας µη προβλεφθείσας 
αρχικώς εν τω προϋπολογισµώ. 

6. Ειδικαί πιστώσεις είναι αι χορηγούµεναι δι' ειδικήν αιτίαν. 

7. Συµπληρωµατικαί πιστώσεις είναι αι χορηγούµεναι µετά την λήξιν του οικονοµικού έτους προς 
κάλυψιν υπερβάσεως πιστώσεώς τινος γενοµένης κατά την διαδροµήν του οικονοµικού έτους ένεκα 
λογιστικού λάθους (άρθρον 10 του παρόντος). 

Ειδικότης των πιστώσεων 

'Άρθρον 7 

1. Αι δια του προϋπολογισµού χορηγούµεναι πιστώσεις δεν δύνανται να διατεθώσιν εις έξοδα άλλου 
οικονοµικού έτους. 

2. Τα δια του προϋπολογισµού προσδιορισµένα εις έκαστον των άρθρων ποσά δεν επιτρέπεται να 
χρησιµεύσουν εις άλλα άρθρα. 

3. Απαγορεύεται η εις εν και το αυτό άρθρο αναγραφή πιστώσεων δι' έξοδα υλικού και παροχάς λόγω 
προσωπικής εργασίας. 

Μεταφορά πιστώσεων 

'Άρθρον 8 
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1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον 
και από άρθρου εις άρθρον. 

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών 
το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος (άρθρο 204 παρ. 1 ισχύοντος ∆.Κ.Κ.), επιτρέπεται 
η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης 
πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία 
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ. 

3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' 
ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 
3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων 
των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα 
δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 

4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω 
προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον "Αποθεµατικόν" και άρθρον υπό 
τον τίτλον "Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθεί εν ανεπαρκεία, 
ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ". 

5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως 
των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων 
των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος 
προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού. 

'Άρθρον 9 

Ειδικαί πιστώσεις αντικρυζόµεναι εξ εκτάκτων ειδικών πόρων (δανείων, δωρεών κλπ.) δεν επιτρέπεται 
να χρησιµοποιηθούν προς επαύξησιν άλλων πιστώσεων τακτικών ή ειδικών αναγεγραµµένων εν τω 
προϋπολογισµώ ή προς δηµιουργίαν νέων τοιούτων. 

'Άρθρον 10 : 

Αι κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους χορηγηθείσαι αναπληρωµατικαί και έκτακται πιστώσεις ως 
και αι κατά µεταφοράν από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον διατεθείσαι τακτικαί 
και ειδικαί πιστώσεις, καταδεικνύονται εν ειδικαίς στήλαις του πίνακος του απολογισµού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ∆' 

Αναληψις ∆απανών 

'Άρθρον 11 

Πάσα ανάληψις δαπάνης εις βάρος των δια του προϋπολογισµού χορηγουµένων πιστώσεων 
πραγµατοποιείται υπό του δηµάρχου, υπό τας εν τοις εποµένοις άρθροις οριζοµένας προϋποθέσεις και 
διατυπώσεις. 

'Άρθρον 12 

1. Η εκτέλεσις οιασδήποτε δαπάνης του δήµου ενεργείται υπό του δηµάρχου δια των αρµοδίων 
δηµοτικών υπηρεσιών. 

2. Η ανάληψις εκάστης δαπάνης εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού ενεργείται τη εισηγήσει 
του αρµοδίου διευθυντού εκάστης υπηρεσίας. 

3. Εις ούς δήµους, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των εν τη παραγράφω 2 του άρθρου τούτου και του 
άρθρου 20 του παρόντος Β.∆/τος οριζοµένων, ελλείψει προσωπικού,ή αναλόγων οργανικών υπηρεσιών, 
τµηµάτων και γραφείων, ο δήµαρχος δι'αποφάσεως αναθέτει την εκκαθάρισιν των δαπανών εις 
υπάλληλον επί βαθµώ 9ω και άνω. 

'Αρθρον 13 

1. Προ πάσης ενεργείας δια την εκτέλεσιν οιασδήποτε δαπάνης του δήµου, η αρµοδία δηµοτική υπηρεσία 
συντάσσει "Εκθεσιν αναλήψεως δαπάνης" εις ήν δέον να καθορίζηται: α) Το είδος και η αιτία της 
δαπάνης β) Το απαιτούµενον ποσόν της δαπάνης, αριθµητικώς και ολογράφως. γ) Αι γενικαί ή ειδικαί 
διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, ή αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του δήµου, εις ας στηρίζεται η 
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δαπάνη και δ) Το οικονοµικόν έτος, το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού, όπερ βαρύνει η 
δαπάνη. 

2. ∆ι εκάστην δαπάνην συντάσσεται ιδία έκθεσις αναλήψεως. 

3. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον έκθεσις αναλήψεως δαπάνης υπογράφεται υπό του δηµάρχου 
και του αρµοδίου διευθυντού διαθέσεως της πιστώσεως, αποστέλλεται δε εις διπλούν εις την λογιστικήν 
υπηρεσίαν του δήµου, ήτις εξετάζουσα την νοµιµότητα της προτεινοµένης δαπάνης και την ύπαρξιν 
πιστώσεως δυναµένης να καλύψη την δαπάνην, καταχωρεί την έκθεσιν αναλήψεως ταύτης εις το παρ' 
αυτή κατά τας διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, τηρούµενον βιβλίον αναλαµβανοµένων 
υποχρεώσεων και επιστρέφει τεθεωρηµένην την ετέραν των εκθέσεων εις την προτείνουσαν την δαπάνην 
αρµοδίαν δηµοτικήν υπηρεσίαν. Η θεώρησις αναγράφει τον αριθµόν της καταχωρήσεως, το ποσόν της 
αναληφθείσης δαπάνης και το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού όπερ βαρύνει η δαπάνη. 

4. Μετά την κατά τα ανωτέρω καταχώρησιν της αναληφθείσης υποχρεώσεως ο δήµαρχος εντέλλεται, 
επιµελεία της αρµοδίας δηµοτικής υπηρεσίας, την εκτέλεσιν της σχετικής δαπάνης, εάν πρόκειται περί 
τοιαύτης αναγοµένης εις την αρµοδιότητα αυτού ή εισηγείται την έγκρισιν ταύτης παρά του δηµοτικού 
συµβουλίου, ή της δηµαρχιακής επιτροπής, κατ'εφαρµογήν των σχετικών διατάξεων του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικος ή άλλων περί εκάστης δαπάνης ισχυουσών διατάξεων νόµων. 

'Αρθρον 14 : 

1. Ο προϊστάµενος της λογιστικής υπηρεσίας οφείλει υπό προσωπικήν αυτού ευθύνην να αρνηθή 
ητιολογηµένως και εγγράφως την θεώρησιν της εκδόσεως αναλήψεως της δαπάνης. α) εάν η δαπάνη 
προδήλως δεν είναι νόµιµος. β) εάν η δαπάνη δεν δύναται να καλυφθή δια της διαθεσίµου πιστώσεως του 
προϋπολογισµού, και γ) εάν η δαπάνη δεν κατελογίσθη εις το οικείον κεφάλαιον και άρθρον του 
προϋπολογισµού. 

2. Μόνο έγγραφος διαταγή του δηµάρχου, αίρει την ευθύνην του προϊσταµένου της λογιστικής 
υπηρεσίας, όστις υποχρεούται εν τοιαύτη περιπτώσει να ενεργήση την θεώρησιν επισυνάπτων εις την 
οικείαν έκθεσιν αναλήψεως της δαπάνης αντίγραφον της διαταγής του δηµάρχου. 

'Αρθρο 15 

1. Προκειµένου περί δαπανών σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρος διεποµένων υπό νόµων, 
οργανισµών συµβάσεων, δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων έξοδα παραστάσεως, 
υποχρεωτικαί εισφοραί, µισθοί, επιδόµατα, επιχορηγήσεις, συντάξεις, ενοίκια ακινήτων 
χρησιµοποιουµένων υπό του δήµου, υπηρεσία δανείων, εκτέλεσις δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων κλπ., η ανάληψις της υποχρεώσεως γίνεται εις το βιβλίον αναλαµβανοµένων 
υποχρεώσεων από της ενάρξεως του έτους δι'ολόκληρον το ετήσιον ποσόν της δαπάνης εµφανιζοµένης 
εκ σχετικών καταστάσεων, άς αι αρµόδιαι υπηρεσίαι υποχρεούνται να διαβιβάσουν εις την λογιστικήν 
υπηρεσία του δήµου. 

2. Προκειµένου ωσαύτως, περί δαπανών αφορωσών, α) αποδόσεις εκ των εσόδων του προϋπολογισµού, 
β) αποδόσεις εισπράξεων και κρατήσεων υπέρ  τρίτων, γ) αποδόσεις χρηµατικών εγγυήσεων 
κατατιθεµένων εις το δηµοτικόν ταµείον δια διαφόρους αιτίας, δ) επιχορηγήσεις και συνδροµάς του 
δήµου εις διάφορα ιδρύµατα ή οργανισµούς προσδιωρισµένας δια του προϋπολογισµού εξόδων και ε) 
έξοδα εκ κεκλεισµένων χρήσεων, επιτρέπεται όπως η ανάληψις και καταχώρησις  της δαπάνης εις το 
οικείον βιβλίον αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων γίνεται συν τη εκδόσει του χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής. 

'Αρθρον 16 

1. Εις πάσαν πράξιν δι' ής αναλαµβάνονται υποχρεώσεις εις βάρος του δήµου, δέον να αναφέρηται ρητώς 
ότι ετηρήθησαν αι διατυπώσεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του παρόντος. 

2. Κατάστασις συντασσοµένη υπό της λογιστικής υπηρεσίας περί αναλήψεως υποχρεώσεως άνευ 
τηρήσεως των διατυπώσεων του προηγουµένου εδαφίου προσαρτάται εις τα συνοδεύοντα τον 
απολογισµόν δικαιολογητικά έγγραφα κατά τα άρθρα 40-44 του παρόντος και το άρθρον 162 του 
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

'Αρθρον 17 
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1. Το παρά τη λογιστική υπηρεσία τηρούµενον βιβλίον των αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων περιέχει 
ιδίαν µερίδα δι' έκαστον άρθρον των κεφαλαίων του προϋπολογισµού και κατ στήλας 

α) αύξοντα αριθµόν και χρονολογίαν καταχωρήσεως της εκθέσεως αναλήψεως της δαπάνης, 

β) την υπηρεσίαν επιµελεία της οποίας αναλαµβάνεται η δαπάνη, 

γ) ονοµατεπώνυµον και ιδιότητα του δικαιούχου, 

δ) αντικείµενον αναλαµβανοµένης δαπάνης, 

ε) ποσόν αναλαµβανοµένης δαπάνης, 

στ) ποσόν ανατραπείσης αναλήψεως, 

ζ) σχετικόν αύξοντα αριθµόν αναλαµβανοµένης εκ νέου δαπάνης και 

η) αριθµόν και ποσόν του εκδοθέντος χρηµατικού εντάλµατος. 

2. Εν επικεφαλίδι εκάστης µερίδος αναγράφονται αι δια του προϋπολογισµού και µεταγενεστέρων 
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσαι πιστώσεις. 

3. ∆ι'έκαστον οικονοµικόν έτος τηρείται ίδιον βιβλίον. 

'Αρθρον 18 

1. Αι εις το βιβλίον αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων καταχωρηθείσαι αναλήψεις θεωρούνται ως 
αναλήψεις ως προς την ύπαρξιν και δέσµευσιν µόνον της πιστώσεως, µη επιτρεποµένης της δαπάνης πριν 
συντελεσθούν αι δια την εκτέλεσιν ταύτης προβλεπόµεναι έτεραι προϋποθέσεις και διατυπώσεις και 
απαγορευοµένης επίσης της διαθέσεως της δεσµευθείσης πιστώσεως δι'άλλην αιτίαν εκτός εάν εντολή 
του δηµάρχου τη αιτήσει της αρµοδίας επί της διαχειρίσεως της πιστώσεως υπηρεσίας,διαταχθή η 
διαγραφή ή ανατροπή της.  

2. Εν ή περιπτώσει αναληφθείσα υποχρέωσις καταχωρηθείσα εν τω βιβλίω υποχρεώσεων δεν πρόκειται 
να πραγµατοποιηθή, η αρµοδία υπηρεσία οφείλει να καθιστά τούτο γνωστόν εις την λογιστικήν 
υπηρεσίαν όπως διαγράψη ταύτην εκ του οικείου βιβλίου των ανειληµµένων υποχρέωσεων. Το αυτό 
ενεργείται και όταν κατά τας προβλέψεις της αρµοδίας υπηρεσίας αναληφθείσα υποχρέωσις δεν 
πρόκειται να πραγµατοποιηθή εξ ολοκλήρου, διαγραφοµένου εκ του βιβλίου υποχρεώσεων του µη 
πραγµατοποιηθησοµένου µέρους αυτής. 

'Αρθρον 19 

Εκάστη υπηρεσία του δήµου διαχειριζοµένη πιστώσεις υποχρεούται να τηρή βιβλίον καταχωρίσεως των 
εκθέσεων δαπανών εµφαίνον τον αύξοντα αριθµόν και χρονολογίαν εκθέσεως αναλήψεως δαπάνης, 
αύξοντα αριθµόν καταχωρίσεως εν τω βιβλίω αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων, το ονοµατεπώνυµον του 
προµηθευτού ή εργολήπτου, το είδος της δαπάνης, το ποσόν της δαπάνης, την χρονολογίαν της 
εκτελέσεως της δαπάνης και την χρονολογίαν αποστολής των τιµολογίων των πιστωτών, λογαριασµών, 
πιστοποιήσεων εις την λογιστικήν υπηρεσίαν δια την οριστικήν εκκαθάρισιν της πραγµατοποιηθείσης 
δαπάνης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 

Εκκαθάρισις ∆απανών 

'Αρθρον 20 : 

1. Εκκαθάρισις δαπάνης νοείται η πράξις, δι' ής αναγνωρίζεται οφειλή του δήµου ως νοµίµως 
αναληφθείσα και υφισταµένη, και προσδιορίζεται το ποσόν αυτής. 

2. Η εκκαθάρισις οιασδήποτε δαπάνης του ∆ήµου ανήκει κατά τας διατάξεις του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικος εις τον δήµαρχον και διενεργείταιι δια των παρά τω δήµω συνιστωµένων, δια του 
οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας ειδικών υπηρεσιών εκκαθαρίσεως και εντολής δαπανών αποτελουσών 
τµήµατα ή γραφεία της λογιστικής υπηρεσίας του δήµου, κατά τας εν τοις εποµένοις άρθροις του 
παρόντος οριζοµένας διατυπώσεις. 

3. Οι προιστάµενοι των κατά τας διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου συνιστωµένων υπηρεσιών, εν 
περιπτώσει µη νοµιµότητος ή αποχρώσης δικαιολογήσεως ή ακριβείας της εκκαθαριζοµένης και 
εντελλοµένης δαπάνης, υπέχουν ευθύνην επί παραβάσει καθήκοντος, εις βάρος δε αυτών καταλογίζεται 
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δια πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδιδοµένης µετά της επί των αντιστοίχων λογ/σµών του 
δηµοτικού ταµίου τοιαύτης, αλληλεγγύως µετά του δηµάρχου, παν ανοικείως πληρωθέν ποσόν εκτός αν 
ούτοι ενήργησαν κατόπιν εγγράφου εντολής του δηµάρχου. 

'Αρθρον 21 

1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειµένας περί εκάστης δαπάνης 
διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα αποδεικνύοντα τα 
δικαιώµατα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, µετά 
προέλεγχον τούτων, εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου, αίτινες επεµελήθησαν της 
εκτελέσεως της δαπάνης ή διαχειρίζονται, λόγω αρµοδιότητος, την οικείαν πίστωσιν. 

2. Τα δικαιολογητικά έγγραφα ή τίτλοι εκκαθαρίσεως εκάστης δαπάνης, οσάκις δεν καθορίζονται υπό 
του παρόντος ή υπό κειµένων άλλων διατάξεων, καθορίζονται εν εκάστη ειδική περιπτώσει δι' 
αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. 

3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης συντάσσονται εις διπλούν και προσαρτώνται εις τα 
σχετικά χρηµατικά εντάλµατα και τα στελέχη τούτων κατά τα ειδικώτερον εν άρθροις 25, 26 και 28 
οριζόµενα. 

"4. Εις περιπτωσιν καταστροφής εξ ανωτέρας βίας επελθούσης εις χείρας δήµου ή κοινότητος, των υπό 
των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων δικαιολογητικών εκκαθαρίσεως πληρωµής δαπανών αυτών εκ 
της εκτελέσεως προµηθειών ή εργασιών δι' άς δεν ήτο κατά νόµον υποχρεωτική η σύνταξις 
συµφωνητικού ή δαπανών εξ υποχρεώσεως προς επιστροφήν αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών 
και δικαιωµάτων δια την εκκαθάρισιν πληρωµής των οφειλών τούτων ορίζονται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά : 

α) Αίτησις του δικαιούχου συνοδευοµένην µετά πάντος τυχόν εις χείρας αυτού ευρισκοµένου στοιχείου 
εν ή θ' αναγράφηται λεπτοµερώς η αιτία και το ποσόν της απαιτήσεώς του. 

β)Πόρισµα ενόρκου διοικητικής εξετάσεως ενεργουµένης παρ' επιθεωρητού δηµοσίων υπολόγων ή 
διοικητικού επιθεωρήτού, εξ ού να προκύπτη σαφώς η υφισταµένη κατά του δήµου ή της κοινότητος 
απαίτησις, η αδυναµία αποδείξεως αυτής εξ επισήµων κατά νόµον στοιχείων, το ονοµατεπώνυµον του 
δικαιούχου και το ποσόν αυτής. 

γ) Απόφασις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου προσηκόντως κεκυρωµένη παρά της οικείας 
διοικητικής αρχής περί αναγνωρίσεως της απαιτήσεώς του και εγκρίσεως πληρωµής ταύτης" (Η παρ. 4 
προστέθηκε µε το άρθρο µόνο του Β.∆. 293/62). 

'Αρθρον 22 

1. Η υπό της λογιστικής υπηρεσίας ενεργουµένη εκκαθάρισις εκάστης δαπάνης συνίσταται εις την 
επαλήθευσιν της προηγουµένης αναλήψεως της δαπάνης κατά τας διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14, 15 
και 16 του παρόντος, εις τον έλεγχον των λογαριασµών και της νοµιµότητος των επισυναπτοµένων 
κεκανονισµένων δικαιολογητικών και τον προσδιορισµόν του δικαιώµατος του δικαιούχου, 
συντασσοµένης επί των σχετικών καταστάσεων τιµολογίων, πιστοποιήσεων ή λογαριασµών πράξεως, 
εµφαινούσης αριθµητικώς και ολογράφως το εκκαθαριζόµενον ποσόν. 

2. Η ως ανωτέρω πράξις εκκαθαρίσεως υπογράφεται παρά του δηµάρχου και προσυπογράφεται υπό του 
προϊσταµένου της λογιστικής υπηρεσίας και του αρµοδίου προς διάθεσιν της πιστώσεως διευθυντού. 

3. Πάσαν, τυχόν παρατηρηθησοµένην έλλειψιν, ανωµαλίαν ή λάθος η λογιστική υπηρεσία ανακοινοί εις 
την επί της διαχειρίσεως της πιστώσεως υπηρεσίαν, ήτις επιµελείται της συµπληρώσεως και 
τακτοποιήσεως. ∆ια δαπάνην προδήλως µη νοµίµως αναληφθείσαν ή ενεργηθείσαν ή δια δαπάνην ής τα 
δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο προϊστάµενος της λογιστικής υπηρεσίας υποχρεούται αναλόγως της 
περιπτώσεως να αρνηθή την έκδοσιν χρηµατικού εντάλµατος  ή να µειώση το πληρωτέον ποσόν. 

4. Εν περιπτώσει διαφωνίας µεταξύ της λογιστικής υπηρεσίας και του δηµάρχου, προβαίνει αύτη εις την 
έκδοσιν του χρηµατικού εντάλµατος κατόπιν εγγράφου διαταγής του δηµάρχου, δι' ής αίρεται η 
προσωπική ευθύνη του προϊσταµένου της λογιστικής υπηρεσίας. 

5. Αντίγραφον της διαταγής του δηµάρχου επισυνάπτεται εις το οικείον χρηµατικόν ένταλµα πληρωµής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' 

Χρηµατικά Εντάλµατα 
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'Αρθρον 23 

1. Μετά την εκκαθάρισιν εκάστης δαπάνης το αρµόδιον τµήµα ή γραφείον της λογιστικής υπηρεσίας του 
δήµου προκαλεί την πληρωµήν της εκκαθαρισθείσης δαπάνης συντάσσον χρηµατικόν ένταλµα. 

2. Τα χρηµατικά εντάλµατα υπογράφονται υπό του δηµάρχου και προϊσταµένου της λογιστικής 
υπηρεσίας, καθισταµένου προσωπικώς αλληλεγγύως συνεπευθύνου και σφραγίζονται δια της σφραγίδας 
του δήµου. 

'Αρθρον 24 

1. Τα χρηµατικά εντάλµατα αποτελούνται εκ δύο οµοίων µερών (στέλεχος και κύριον ένταλµα) και 
συµπληρούνται εξ ολοκλήρου υπό του εν τω προηγουµένω άρθρω τµήµατος ή υπηρεσίας. 

2. Εις τα χρηµατικά εντάλµατα δέον να αναγράφηται: 

α) Ο αύξων αριθµός, 

β) Το οικονοµικόν έτος εις ό ανάγεται η δαπάνη, 

γ) Το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού, 

δ) Το ταµείον, όπερ καλείται να πληρώση, 

ε) Το ονοµατεπώνυµον του δικαιούχου, 

στ) Η αιτία της πληρωµής, 

ζ) Το πληρωτέον ποσόν ολογράφως, 

η) Αι υπέρ τρίτων κρατήσεις και, 

θ) Ο αριθµός και το είδος των επισυναπτοµένων δικαιολογητικών. 

∆ικαιολογητικά Χρηµατικών Ενταλµάτων 

'Αρθρον 25 

Εις παν χρηµατικόν ένταλµα δέον να επισυνάπτεται υπ' ευθύνη των επιτετραµένων την εκκαθάρισιν και 
εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήµου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ού να προκύπτη σαφώς το 
δικαίωµα του πιστωτού του δήµου κατά βάσιν και ποσόν. 

'Αρθρον 26 

Πλην των κατ'ειδικάς διατάξεις Νόµων, ∆/των, κανονισµών και αποφάσεων των διοικητικών αρχών 
απαιτουµένων ειδικώτερον δι'εκάστην δαπάνην δικαιολογητικών, άτινα δέον να επισυνάπτονται εις τα 
οικεία χρηµατικά εντάλµατα, ορίζονται δια του παρόντος τοιαύτα. 

1. ∆ι'εξοδα παραστάσεως: Αντίγραφα: α) πρωτοκόλλου ορκοµωσίας, β) αποφάσεως καθορισµού των 
εξόδων παραστάσεως και γ) κατάστασις εµφαίνουσα δικαιούχον, αιτίαν πληρωµής, πληρωτέον ποσόν και 
τας υπέρ τρίτων κρατήσεις. Τα υπό στοιχεία α' και β' δικαιολογητικά απαιτούνται δια το πρώτον ένταλµα 
του οικονοµικού έτους. 

2. ∆ια µισθοδοσίαν προσωπικού: Αντίγραφα: α) αποφάσεως διορισµού ή τελευταίας προαγωγής ή 
υποβιβασµού, β) πρωτοκόλλου ορκοµωσίας, γ) αποφάσεων χορηγήσεως επιδοµάτων ή προσαυξήσεων ως 
και πάσης εν γένει αποφάσεως ή πράξεως ασκούσης επιρροήν επί της µισθοδοσίας δ) µισθοδοτική 
κατάστασις εµφαίνουσα δικαιούχους µισθόν και επιδόµατα και τας νοµίµους υπέρ αυτών κρατήσεις, 
συντεταγµένη υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του δήµου υπό του προισταµένου της οποίας και 
υπογράφεται. Τα υπό στοιχ. α' και β' δικαιολογητικά απαιτούνται δια το πρώτον ένταλµα του οικον. 
έτους, ως και διαρκούντος του οικον. έτους εις το ένταλµα , εις ο επέρχεται έναρξις, παύσις ή µεταβολή 
της µισθοδοσίας επισυνάπτονται τα στηρίξαντα ταύτην δικαιολογητικά. 

3.∆ια συντάξεις: Αντίγραφα αποφάσεως καθορισµού της συντάξεως (δια τον πρώτον µήνα) και 
ονοµαστική κατάστασις των συνταξιούχων εµφαίνουσα τον αριθµόν του συνταξιοδοτικού βιβλιαρίου, το 
ποσόν της συντάξεως και τας νοµίµους κρατήσεις, συντασσοµένη υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του 
δήµου υπό του προισταµένου της οποίας και υπογράφεται. 

4. ∆ια νοσήλεια προσωπικού: Τα δια του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των δήµων οριζόµενα. 

5. ∆ι'οδοιπορικά έξοδα: α) δια τους δηµοτικούς υπαλλήλους τα δια του από 30-9-1940 Β.∆/τος "περί 
οδοιπορικών εξόδων και αποζηµιώσεως των µετακινουµένων λόγω υπηρεσίας δηµάρχων, δηµοτικών, 
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συµβούλων ή άλλων αντιπροσώπων δήµων και δηµοτικών υπαλλήλων  ως τούτο ισχύει εκάστοτε και β) 
δια τους δηµάρχους και δηµοτικούς συµβούλους τα δια των διατάξεων του άρθ. 123 του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικος οριζόµενα. 

6. ∆ια τα ενοίκια µισθουµένων δια τας ανάγκας των υπηρεσιών των δήµων ακινήτων κλπ. Αντίγραφα: α) 
των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του δήµου, περί εγκρίσεως των όρων της διακηρύξεως και 
κατακυρώσεως της δηµοπρασίας µετά των εγκριτικών τοιούτων της διοικητικής αρχής, β) του 
συµβολαίου µισθώσεως και γ) εν περίπτωσει µη ενεργείας δηµοπρασίας, αντίγραφον της αποφάσεως του 
δηµοτικού συµβουλίου και της επ' αυτής οµοίας της διοικητικής αρχής και αντίγραφον του συµβολαίου 
µισθώσεως. Ταύτα επισυνάπτονται εις το πρώτον ένταλµα του οικονοµικού έτους. 

7. ∆ί' εκτελούµενα έργα: 

Α) ∆ι'εργολαβίας: Πιστοποίησις εις διπλούν συντασσοµένη παρά του επιβλέποντος µηχανικού δια 
πλήρως τετελεσµένας εργασίας και προµηθείας υλικών και θεωρουµένη παρά του προισταµένου του 
αρµοδίου τµήµατος της τεχνικής υπηρεσίας του δήµου και του διευθυντού αυτής. Την πρώτην 
πιστοποίησιν εκάστου έργου θα συνοδεύουν απαραιτήτως αντίγραφα εις διπλούν δεόντως κεκυρωµένα 
προϋπολογισµού τιµολογίων, συµβάσεως, αποφάσεως, δηµαρχικής επιτροπής, δηµοτικού συµβουλίου 
και των εγκριτικών τοιούτων της διοικητικής αρχής. Αποπερατουµένου εκάστου έργου, απαιτείται 
επιµέτρησις εις διπλούν µετά πρωτοκόλλου προσωρινής ή οριστικής παραλαβής υπό της οικείας 
επιτροπής και αντιγράφου της διαταγής, δι'ης συνεκροτήθη αύτη. 

Β) Επί αποδόσει λογ/σµού: 

Κατάστασις εµφαίνουσα ονοµαστικώς το δια την εκτέλεσιν εκάστου έργου απασχοληθέν εργαοτεχνικόν 
προσωπικόν και κατά στήλας τα καθ'εκάστην ηµέραν εργασίας πραγµατοποιηθέντα ηµεροµίσθια τιµήν 
ηµεροµισθίου σύνολον πραγµατοποιηθέντων, ηµεροµισθίων και πληρωτέον ποσόν ως και τας σχετικάς 
υπέρ τρίτων κρατήσεις (Φ.Κ.Π.Ι.Κ.Α. κλπ) υπογεγραµµένη παρά του επιβλέποντος τα έργα και 
προισταµένου της οικείας υπηρεσίας εις την αρµοδιότητα της οποίας ανάγεται ή δαπάνη, ή επιµελεία της 
οποίας εκτελείται το έργον. 

Γ) Επί αποδόσει λογαριασµού βάσει συµβάσεως: 

1) Βεβαίωσις ειδικευµένης εγγραφής της δαπάνης, εν τω προϋπολογισµώ εσόδων και εξόδων. 2) 
Αντίγραφον συµβάσεως. 3) Κατάστασις κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

8. ∆ια προµηθείας πραγµάτων. 

Α) Εκτελουµένας δια δηµοπρασίας. 

Αντίγραφα εις διπλούν, δεόντως επικεκυρωµένα των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου ή 
δηµαρχικής επιτροπής, περί εγκρίσεως των όρων διακηρύξεως και κατακυρώσεως της δηµοπρασίας, 
µετά των εγκριτικών τοιούτων της διοικητικής αρχής, β) των συµφωνητικών και γ) πρωτοκόλλου 
παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και αντίγραφον της διαταγής, δι'ης συνεκροτήθη αύτη. 

Β) Εκτελουµένας απ'ευθείας και επί αποδόσει λογαριασµού: 

α) Βεβαίωσις ειδικευµένης εγγραφής της δαπάνης, εν τω προϋπολογισµώ εσόδων και εξόδων. β) 
Πρωτόκολλον παραλαβής των προµηθευθέντων ειδών. 

Γ) Εκτελουµένας επί αποδόσει λογαριασµού βάσει συµβάσεως. 

α) Βεβαίωσις ειδικευµένης εγγραφής της δαπάνης εν τω προϋπολογισµώ εσόδων και εξόδων. β) 
Αντίγραφον συµβάσεως. γ) Πρωτόκολλον παραλαβής των προµηθευθέντων ειδών. 

9. ∆ια φάρµακα απόρων: Συνταγαί του δηµοτικού ιατρού, αναλυτική κατάστασις του φαρµακοποιού 
βάσει των ανωτέρω συνταγών, τθεωρηµένη παρά του φαρµακευτικού συλλόγου δια την νόµιµον τιµήν 
εκάστου φαρµάκου και πιστοποιητικόν απορίας εκδεδοµένον κατά τας ισχυούσας εκάστοτε σχετικάς 
διατάξεις. 

10. ∆ια νοσήλεια απόρων δηµοτών εις Νοσηλευτικά Ιδρύµατα: 

α) Λογαριασµός των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ηλεγµένος υπό της αρµοδίας υπηρεσίας του δήµου της 
επιµελουµένης της εισαγωγής των απόρων εις τα νοσηλευτικά ιδρύµατα και διαχειριζοµένης την οικείαν 
πίστωσιν, β) αντίγραφα των προς τα διάφορα ιδρύµατα εγγράφων του δηµάρχου, δι ων αναλαµβάνεται η 
υποχρέωσις της εις βάρος του δήµου νοσηλείας των απόρων και καθορίζονται το ποσόν της δαπάνης και 
γ) το πιστοποιητικόν απορίας εκδεδοµένον κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. Της προς τα 
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νοσηλευτικά ιδρύµατα αποστολής των ως άνω εγγράφων των δήµων δέον να προηγήται η ανάληψις της 
σχετικής πιστώσεως εν ελλείψει ή ανεπαρκεία της οποίας απαιτείται προηγουµένη απόφασις του 
δηµοτικού συµβουλιου νοµίµως εγκεκριµένη. 

11. ∆ι'εξοδα κηδείας απόρων: Τιµολόγιον του εργολάβου κηδειών αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως του 
θανόντος απόρου και πιστοποιητικόν απορίας εκδεδοµένον κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις. 

12. ∆ι'υποχρεωτικάς δαπάνας: Καταστάσεις ή λογαριασµοί δεόντως συντεταγµένοι υπό της αρµοδίας 
υπηρεσίας του δήµου και αρµοδίως εκκαθαρισµένου. 

13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Κατάστασις πληρωµής ή επιστροφής αναγράφουσα κατά 
στήλας ονοµατεπώνυµον πληρώσαντος, αιτίαν επιστροφής, αριθµόν διπλοτύπου ή γραµµατίου 
εισπράξεως εισπραχθέν ποσόν, επιστρεπτέον ποσόν, υπογεγραµµένη υπό του προισταµένου της αρµοδίας 
υπηρεσίας του δήµου της εισηγουµένης την επιστροφήν και του ταµίου του δήµου, βεβαιούντος την 
εισαγωγήν του ανοικείως ή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού εις το δηµοτικόν ταµείον. Τα σχετικά 
διπλότυπα εισπράξεως ή εν περιπτώσει απωλείας τούτων ενόρκως µόνον βεβαιουµένης αντίγραφα 
τούτων νοµίµως εκδεδοµένα. Προκειµένου όµως, περί επιστροφής φόρου συνεπραχθέντος µετά του 
δηµοσίου δεν απαιτείται επισύναψις τοιούτου διπλοτύπου. Αντίγραφον αποφάσεως του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και της διοικητικής αρχής περί εγκρίσεως της επιστροφής. 

14. Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων εν γένει: Κατάστασις πληρωµής ή επιστροφής αναγράφουσα κατά 
στήλας ονοµατεπώνυµον καταθέτου, αιτίαν επιστροφής, αριθµόν διπλοτύπου εισπράξεως της χρηµατικής 
εγγυήσεωςή καταθέσεως εισπραχθέν ποσόν, επιστρεπτέον ποσόν, υπογεγραµµένη υπό του προισταµένου 
της αρµοδίας υπηρεσίας του δήµου της εισηγουµένης την επιστροφήν  και του ταµίου του δήµου, 
βεβαιούντος την εισαγωγήν του εισπραχθέντος ποσού εις το δηµοτικόν ταµείον. Το διπλότυπον 
εισπράξεως, της χρηµατικής καταθέσεως ή εγγυήσεως εφ'ου δέον να συντάσσηται η πραξις 
εκκαθάρισεως και εξοφλήσεως. 

'Αρθρον 27 

∆ια τα άνευ διαγωνισµού εκτελούµενα υπό του δηµάρχου βάσει των διατάξεων της παραγρ.3 του άρθρου 
206 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος έργα, εργασίας και προµηθείας ο δήµαρχος αποδίδει 
λογαριασµόν εις το δηµοτικόν συµβούλιον εντός διµήνου από της περαιώσεως των έργων και εργασιών ή 
της ενεργείας των προµηθειών, βάσει των στελεχών των εκδοθέντων σχετικών ενταλµάτων και των εν 
αυτοίς περιλαµβανοµένων δικαιολογητικών και ιδίας προς τούτο συντασσοµένης καταστάσεως 
περιλαµβανούσης 

α) Τον αριθµόν του εκδοθέντος εντάλµατος. 

β)Το κεφάλαιον, άρθρον και εδάφιον πιστώσεως, εις βάρος της οποίας εξεδόθη το χρηµατικόν ένταλµα. 

γ) Το ονοµατεπώνυµον του δικαιούχου. 

δ) Την αιτιολογίαν της ενταλθείσης δαπάνης. 

ε) Το ποσόν της ενταλθείσης δαπάνης. 

στ) Το ποσόν της αρχικής πιστώσεως του προϋπολογισµού εις βάρος της οποίας εξεδόθη το ένταλµα. Το 
δηµοτικόν συµβούλιον δέον εις την πρώτην συνεδρίασίν του από της υποβολής αυτώ της αποδόσεως του 
λογαριασµού να αποφανθή. 

'Αρθρον 28 

1. Τα δικαιολογητικά των χρηµατικών ενταλµάτων σφραγίζονται υπό της λογιστικής υπηρεσίας δια 
σφραγίδος αναγραφούσης τας λέξεις "∆ικαιολογητικόν του υπ'αριθµ.. χρηµατικού εντάλµατος 
οικονοµικού έτους....." 

2. Τα χρηµατικά εντάλµατα µετά των δικαιολογητικών, αριθµούµενα και καταχωρούµενα υπό της 
λογιστικής υπηρεσίας εις το υπ' αυτής τηρούµενον βιβλίον εκδεδοµένων χρηµατικών ενταλµάτων, 
αποστέλλονται εις τον ταµίαν του δήµου, βεβαιούντα την παραλαβήν δι'υπογραφής του εν τω οικείω 
βιβλίω παραδόσεως των ενταλµάτων. 

3. Η ταµιακή υπηρεσία ειδοποιεί τους δικαιούχους εγγράφως περί των υπέρ τούτων εκδοθέντων 
χρηµατικών ενταλµάτων. 

4. Τα στελέχη των χρηµατικών ενταλµάτων φυλάσσονται υπό της λογιστικής υπηρεσίας εν τω αρχείω 
αυτής. 
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5. Τα παρά του νοµάρχου κατά τας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος εκδιδόµενα 
χρηµατικά εντάλµατα αποστέλλονται εις την λογιστικήν υπηρεσίαν του δήµου, ή τις µετά τας δεούσας 
εγγραφάς αποστέλλει ταύτα εις τον ταµίαν. 

'Αρθρον 29 

Πλην των κατ' άλλας διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος οριζοµένων λογιστικών βιβλίων, η λογιστική 
υπηρεσία των δήµων τηρεί τα κάτωθι βιβλία : 

1. Ηµερολόγιον. Εν αυτώ καταχωρίζονται τα εκδιδόµενα χρηµατικά εντάλµατα κατ'αύξοντα αριθµόν και 
χρονολογίαν και εις ιδίας στήλας εν αίς αναγράφονται: α) ο αύξων αριθµός του χρηµατικού εντάλµατος, 
β) η χρονολογία της εκδόσεως, γ) το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού, δ) το ονοµατεπώνυµον 
του δικαιούχου, ε) η αιτία πληρωµής, στ) το πληρωτέον ποσόν, ζ) τα κατά µήνα ενταλθέντα ποσά και η) 
τα ακυρωθέντα χρηµατικά εντάλµατα ή εκπεσθέντα ποσά. 

2.Καθολικόν Εις το βιβλίον τούτο καταχωρίζονται κατά κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού 
εξόδων τα εκδιδόµενα χρηµατικά εντάλµατα. Το κεφάλαιο και άρθρον του προϋπολογισµού αναγράφεται 
εν επικεφαλίδι σηµειούνται δε έναντι αι δια του προϋπολογισµού και µεταγενεστέρων αποφάσεων του 
δηµοτικού συµβουλίου χορηγηθείσαι πιστώσεις ως και αι µετενεχθείσαι εις άλλα κεφάλαια και άρθρα 
τοιαύται. Εις ιδίας στήλας αναγράφονται: α) ο αύξων αριθµός καθολικού, β) ο αύξων αριθµος του 
χρηµατικού εντάλµατος, γ) η χρονολογία της εκδόσεως, δ) το ονοµατεπώνυµον του δικαιούχου, ε) η αιτία 
πληρωµής, στ) το ενταλθέν ποσόν, ζ) τα εκπεσθέντα και ακυρωθέντα ποσά χρηµατκών ενταλµάτων. 

3. Το ηµερολόγιον και καθολικόν ισοζυγίζονται κατά µήνα, του µηνιαίου αθροίσµατος αναγραφοµένου 
εν ιδία στήλη. Τα µηνιαία αθροίσµατα αθροίζονται κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους. 

4. ∆ι'έκαστον οικονοµικόν έτος τηρείται ίδιον ηµερολόγιον και ίδιον καθολικόν. 

'Αρθρον 30 

1. Τα κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους ακυρούµενα οριστικώς χρηµατικά εντάλµατα 
καταχωρίζονται εν τε τω ηµερολογίω και καθολικώ εν ιδία στήλη και επισυνάπτονται εις τα εν τω αρχείω 
της λογιστικής υπηρεσίας τηρούµενα οικεία στελέχη αυτών. 

2. Κατά το µηνιαίον κλείσιµον το άθροισµα των ακυρωθέντων χρηµατικών ενταλµάτων αφαιρείται εκ 
του συνολικού ποσού των ενταλθέντων εξόδων, ανάλογος δε εγγραφή ενεργείται και εν τω βιβλίω των 
αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων. 

'Αρθρον 31 

1. Τα κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους παραµένοντα δι'οιανδήποτε αιτίαν ανεξόφλητα χρηµατικά 
εντάλµατα επιστρέφονται υπό του ταµίου εις την λογιστικήν υπηρεσίαν του δήµου µετά καταστάσεως 
εµφαινούσης κατά στήλας αύξοντα αριθµόν, δικαιούχον, κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού το 
ποσόν του εντάλµατος και αιτίαν µη εξοφλήσεως. 

2. Επί των ως ανωτέρω χρηµατικών ενταλµάτων συντάσσεται και υπογράφεται υπό του ταµίου σχετική 
πράξις ακυρώσεως αναγράφουσα και την αιτίαν της µη εξοφλήσεως. 

3. Η λογιστική υπηρεσία καταχωρίζει τα λόγω µη εξοφλήσεως ακυρωθέντα χρηµατικά εντάλµατα εν τε 
τω ηµερολογίω και καθολικώ, αι δε αντιπροσωπεύουσαι ταύτα πιστώσεις διαγραφόµεναι εκ του οικείου 
βιβλίου των ανειληµµένων υποχρεώσεων του λήξαντος οικονοµικού έτους, αναλαµβάνονται εκ νέου εις 
βάρος του προϋπολογισµού του νέου οικον. έτους και της υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον 
αναγραφοµένης σχετικής πιστώσεως υπό την κατονοµασίαν "έξοδα εκ παρελθουσών χρήσεων". 

4. ∆ια την εγγραφήν των τοιούτων πιστώσεων εν τω προϋπολογισµώ η λογιστική υπηρεσία συντάσσει 
αναλυτικόν πίνακα εµφαίνοντα ονοµαστικώς τους δικαιούχους, το υπ'αυτών δικαιούµενον ποσόν, την 
αιτίαν δι'ήν οφείλεται τούτο και το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού του λήξαντος 
οικονοµικού έτους, όστις προσαρτάται εις τον υποβαλλόµενον προς ψήφισιν νέον προϋπολογισµόν. 

5. Η πληρωµή των δικαιούχων ενεργείται δια νέων ενταλµάτων εκδιδοµένων υπό της λογιστικής 
υπηρεσίας, τη αιτήσει των δικαιούχων, µετά την έγκρισιν του νέου προϋπολογισµού. Εις τα εντάλµατα 
ταύτα επισυνάπτονται απαραιτήτως, γινοµένης σχετικής µνείας εν αυτοίς, τα κατά τας διατάξεις του 
παρόντος ακυρωθέντα λόγω ανεξοφλήτου τοιαύτα ληξάντων οικονοµικών ετών µετά πάντων των 
συνηµµένων αυτοίς δικαιολογητικών. Εν περιπτώσει καθ'ήν χρηµατικόν ένταλµα περιλαµβάνον πλείονας 
του ενός δικαιούχους δεν εξοφληθή εντός του οικείου οικ.έτους εξ ολοκλήρου παρά των εν αυτών 
αναγραφοµένων δικαιούχων, ο δηµοτικός ταµίας φέρει τούτο ως εξωφληµένον εις το τέλος του 
οικονοµικού έτους µόνον δια τα πληρωθέντα υπ'αυτού ποσά, συντάσσων επί τούτου σχετικήν πράξιν 
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εκπτώσεως παντός µή πληρωθέντος ποσού κατά δικαιούχον. Απόσπασµα της πράξεως ταύτης δι'έκαστον 
δικαιούχον αποστέλλεται εις την λογιστικήν υπηρεσία του δήµου. Η πληρωµή των δικαιούχων, και εν τη 
περιπτώσει ταύτη, ενεργείται δια νέων ενταλµάτων εκδιδοµένων υπό της λογιστικής υπηρεσίας τη 
αιτήσει των δικαιούχων, µετά την έγκρισιν του νέου προϋπολογισµού και επί τη βάσει της υπό του ταµία 
εκδοθείσης επί τη εκπτώσει του µήπω πληρωθέντος ποσού, πράξεως εκπεσµού. 

Εντάλµατα προπληρωµής 

Αρθρον 32 

1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, 
εκδίδονται επ'όνόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα 
κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν. Η προθεσµία αποδόσεως 
λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται 
να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 
οικονοµικού έτους. 

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία 
να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους. 

3. Τα δικαιολογητικά µετά προέλεγχον τούτων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη 
και έγκρισιν του αρµοδίου οργάνου αποστέλλονται εις την λογιστικήν υπηρεσίαν προς εκκαθάρισιν και 
µερίµνη αυτής επισυνάπτονται εις το ένταλµα προπληρωµής. 

4. Απορριφθέντων των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή ληξάσης της ταχθείσης προθεσµίας και µη 
αποδοθέντος λογαριασµού ο υπόλογος καταλογίζεται εντόκως δια πράξεως του δηµάρχου,ής αντίγραφον 
επισυνάπτεται εις το χρηµατικόν ένταλµα προπληρωµής. Αµελήσαντος του δηµάρχου ο καταλογισµός 
ενεργείται υπό της δηµαρχικής επιτροπής. 

5. Κατά της καταλογιστικής αποφάσεως του δηµάρχου ή της δηµαρχικής επιτροπής επιτρέπεται έφεσις 
ενώπιον της ελεγχούσης τον απολογισµόν αρχής εντός µηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις 
τον υπόλογον. 

6. Η λογιστική υπηρεσία τηρεί ίδιον βιβλίον παρακολουθήσεως του χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής και εισηγείται εγγράφως τω δηµάρχω ή τη δηµαρχική επιτροπή τον καταλογισµό εν 
περιπτώσει µη αποδόσεως λογαριασµού εντός της ταχθείσης προθεσµίας. 

'Αρθρον 33 : 

1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας 
άλλας ή τας δι'άς εξεδόθη  η προκαταβολή. 

2.   Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ'ονόµατι υπολόγου µη 
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

'Αρθρον 34 

1. Η πληρωµή των εξόδων δι'ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι'εντολών του δηµάρχου 
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου. 

2. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής. 

Παγία Προκαταβολή 

'Αρθρον 35 

1. Χρηµατικόν ενταλµαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διαταξεις του άρθρου 180 του 
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

2. Απαραίτητος προυπόθεσις πληρωµής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις 
σχετικής πιστώσεως αναγραφοµένης εν τω προϋπολογισµώ. 

3. Ο διαχειριζόµενος την παγίαν προκαταβολήν υπαλληλος  παραδίδει επί αποδειξει προσωπικώς εις τον 
δηµοτικόν ταµίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενοµένων παρ'αυτού πληρωµών, άτινα δέον να είναι 
πλήρη από απόψεως νοµιµότητος συµφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 
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4. Ο δηµοτικός ταµίας µετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον 
διαχειριζόµενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηµατικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω 
παραµένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συµβουλίου ποσόν. 

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα µετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρµοδίας λογιστικής υπηρεσίας, 
υποβάλλονται εις το δηµοτικόν συµβούλιον προς έγκρισιν των γενοµένων δαπανών, µεθ'ο εκδίδονται 
ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα εις βάρος των εν τω προϋπολογισµώ προβλεποµένων οικείων πιστώσεων 
δι'εκάστην των δαπανών τούτων και επ'ονόµατι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενοµένης µνείας επί των 
χρηµατικών ενταλµάτων ότι η πληρωµή εγένετο µέσω του διαχειριζοµένου την παγίαν προκαταβολήν 
υπαλλήλου. 

6. Κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ'αυτού δια 
παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δηµοτικόν και κοινοτικόν ταµείον. 

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, 
ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαµβανόµενα. 

'Αρθρον 36 

Χρήµατα επιστρεφόµενα εις το δηµοτικόν ταµείον διαρκούντος του οικονοµικού έτους εις βάρος του 
οποίου διετάχθη η πληρωµή επανάγονται εις την πίστωσιν του οικείου κεφαλαίου και άρθρου 
δι'αποφάσεως του δηµάρχου στηριζοµένης επί γραµµατίου εισπράξεως του δηµοτικού ταµείου. 

'Αρθρον 37 

1.Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ'αυτών 
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν 
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων. Εαν τα ποσά των ενταλµάτων δεν 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις 
αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το 
βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 
αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις. 

2. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου έχουν εφαρµογήν και επί των βάσει του  άρθρου 180 του δηµοτικού 
και κοινοτικού κώδικος χορηγουµένων προκαταβολών. 

Προπληρωµαί 

'Αρθρον 38 

1.Επιτρέπεται όπως δαπάναι τινες ων η φύσις επιβάλλει την ταχείαν ή άµεσον πληρωµήν των, 
πληρώνωνται υπό των δηµοτικών ταµίων άνευ προηγουµένης εκδόσεως χρηµατικών ενταλµάτων 
δι'αυτάς βάσει των απαιτουµένων δι'εκάστην εξ αυτών δικαιολογητικών. 

2. Τα δικαιολογητικά εκάστης των ως άνω δαπανών συνοδευόµενα από αναλυτικάς εις διπλούν 
καταστάσεις, υποβάλλονται υπό των ταµιακών υπολόγων εις την λογιστικήν υπηρεσίαν του δήµου ήτις 
µετά τον προσήκοντα έλεγχον και βάσει τούτων προβαίνει εις την έκδοσιν των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων επί των οικείων κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού εξόδων και επ'ονόµατι των 
πληρωθέντων δικαιούχων ή των ενεργησάντων τας πληρωµάς ταµιακών υπολόγων, οίτινες εξοφλούν 
ταύτα δια σχετικής πράξεως συντασσοµένης επί εκάστου εντάλµατος. 

3. Εις τα κατά τ'ανωτέρω χρηµατικά εντάλµατα επισυνάπτονται πάντα τα στηρίζοντα την δαπάνην 
στοιχεία µετά των νοµίµων εξοφλητικών αποδείξεων, ευθυνοµένου του ταµίου δια την νόµιµον τούτων 
χαρτοσήµανσιν, όπου απαιτείται τοιαύτη την ενέργειαν των νενοµισµένων κρατήσεων και την υπό των 
πράγµατι δικαιούχων ή των νοµίµων αντιπροσώπων αυτών εξόφλησιν. 

'Αρθρον 39 

1. Εις τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου υπάγονται µόνον πληρωµαί αφορώσαι είς: 

α) Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων  κατατεθειµένων εις το δηµοτικόν ταµείον δια διαφόρους αιτίας, 

β) απόδοσιν των υπέρ τρίτων συνεισπραττοµένων µετά των δηµοτικών φόρων εσόδων, των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και των τελών χαρτοσήµου αµέσου καταβολής. 

γ) δεδουλευµένα ηµεροµίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού του δήµου, 
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δ) έξοδα µεταγωγής οφειλετών του δήµου και έξοδα διατροφής προσωποκρατουµένων τοιούτων, 

ε) εξοδα κατασχέσεως περιουσίας οφειλετών των δήµων και  

στ) έξοδα µεταφοράς και διατηρήσεως κατεσχηµένων. 

2. Επιτρέπεται όπως δι'αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος 
της Κυβερνήσεως, υπαχθούν εις τας διατάξεις του άρθρου 38 και αι πληρωµαί άλλων δαπανών αναλόγως 
των εκάστοτε παρουσιαζοµένων υπηρεσιακών αναγκών και περιπτώσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' 
Απολογισµός ∆ήµου 

'Αρθρον 40 
1. Ο δηµοτικός ταµίας, άµα τη λήξει του οικονοµικού έτους και τη υποβολή των µηνιαίων λογαριασµών 
του τελευταίου µηνός  προβαίνει αυθηµερόν εις τον προσδιορισµόν του χρηµατικού υπολοιπου του 
λήξαντος οικονοµικού έτους και την εισαγωγήν τούτου δι'εκδόσεως υπ'αυτού του γραµµατίου 
εισπράξεως εις την διαχείρισιν του εποµένου οικονοµικού έτους. Ακολούθως προέρχεται εις την 
κατάρτισιν και υποβολήν των ετησίων λογαριασµών της διαχειρίσεως του λήξαντος οικονοµικού έτους 
εις τον δήµαρχον (και δηµαρχιακήν επιτροπήν) κατά τα εν τη παραγράφω 1 του άρθρου 162 του 
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος οριζόµενα. 

'Αρθρον 41 

Οι κατά το προηγούµενον άρθρον λογαριασµοί σύγκεινται α) εκ του απολογιστικού πίνακος και β) εκ 
των αναλυτικών καταστάσεων των λογαριασµών της διαχειρίσεως των εσόδων και εξόδων και λοιπών 
δικαιολογητικών. 

'Αρθρον 42 

1. Ο απολογισµός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι µεν τον δήµον, το οναµατεπώνυµον του δηµάρχου και 
ταµίου µετά προσδιορισµού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ'ην διήρκησεν 
αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώµατι εµφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των 
κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού. 

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 
εισπρακτέα. 

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους δι'ειδικών 
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου  χορηγηθείσας αναπληρωµατικάς εκτάκτους και ειδικάς 
πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις, των πιστώσεων, τα 
πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα. 

2. Εις το απολογισµόν επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά στοιχεία: 

Α') ∆ια τα έσοδα:α) Κατάστασις αναλυτική εν η αναγράφονται κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και 
άρθρων του προϋπολογισµού των εσόδων εν έκαστον των εκδοθέντων τριπλοτύπων αποδεικτικών 
παραλαβής εισπρακτέων και των εκδοθέντων γραµµατίων εισπράξεως κατ'αύξοντα αριθµόν και ποσόν. 
Προκειµένου περί εσόδων βεβαιωθέντων επί του κεφαλαίου έσοδα εκ περαλθόντων οικονοµικών ετών" 
εν τέλει της ανωτέρω καταστάσεως παρατίθεται ειδική ανάλυσις τούτων κατά οικονοµικόν έτος και κατά 
κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού αυτού. β) τα στελέχη των τριπλοτύπων βιβλίων των 
εκδοθέντων αποδεικτικών εισπρακτέων, γ) τα στελέχη των γραµµατίων εισπράξεων, δ) τα στελέχη των 
διπλοτύπων βιβλίων αποδεικτικών εισπράξεων των εισπρακτόρων µετά των οικείων αποσπασµάτων και 
ε) κατάστασις αναλυτική εµφαίνουσα κατά κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού των εσόδων τα 
εκπεσθέντα ή διαγραφέντα έσοδα κεχωρισµένως κατ'έκπτωσιν ή διαγραφήν µετά σηµειώσεις του 
αριθµού και χρονολογίας των εγγράφων βάσει των οποίων εγένετο η έκπτωσις ή διαγραφή. 

Β') ∆ια τα πληρωθέντα έξοδα: α) Κατάστασις αναλυτική εν η αναγράφονται κατά την διάταξιν των 
κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού και κατ'αριθµόν και ποσόν εν έκαστον των εξοφληθέντων 
χρηµατικών ενταλµάτων και β) Τα εξοφληθέντα χρηµατικά εντάλµατα µετά των συνηµµένων αυτοίς 
δικαιολογητικών εγγράφων. 

'Αρθρον 43 

1. Η τελική κατάστασις του λογαριασµού της χρηµατικής διαχειρίσεως εµφανίζει: α')  το χρηµατικόν 
υπόλοιπον του προηγουµένου έτους, β') τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, γ') τας 
εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ') τας πληρωµάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν 
συνόλω, ε') τας πληρωµάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και στ') το χρηµατικόν υπόλοιπον. 
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2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραµµάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την µεταφοράν του 
χρηµατικού υπολοίπου εις την εποµένην διαχείρισιν. 

'Αρθρον 44 

Εις τον απολογισµόν προσαρτώνται: 

α) αντίγραφον του κεκυρωµένου προϋπολογισµού και δια πάσαν τυχόν χορήγησιν αναπληρωµατικής 
πιστώσεως, αι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλιου µετά των εγκριτικών τοιούτων της διοικητικής 
αρχής, 

β) η κατά το άρθρον 104 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος έκθεσις της δηµαρχικής επιτροπής και 
πράξις του δηµοτικού συµβουλίου επί του απολογισµού. 

γ) πίναξ εµφαινών αφ'ενός τα παραληφθέντα γραµµάτια εισπράξεως και διπλότυπα εισπράξεως 
καθ'υπόλογον και είδος και αφ'ετέρου τα εκ τούτων χρησιµοποιηθέντα και υποβληθέντα εις το 
Ελεγκτικόν Συνέδριον, τα επιστραφέντα αχρησιµοποίητα εις αρµοδίαν υπηρεσίαν ή αρχήν και τα 
παραδοθέντα εις τον διάδοχον. 

δ) Βεβαίωσις της υπό του άρθ. 54 του παρόντος προβλεποµένης αρχής περί των παραλαφθέντων 
γραµµατίων εισπράξεως και βεβαίωσις περί των εκ τούτων επιστραφέντων  µετά  την λήξιν του 
οικονοµικού έτους. 

ε) Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής εν περιπτώσει αλλαγής του ταµίου κατά την διάρκειαν του 
οικονοµικού έτους και  

στ) η κατά το άρθρον 16 παρ. 2 του παρόντος απαιτουµένη κατάστασις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ταµεία 

'Αρθρον 45 

Εν οις δήµοις συµφώνως προς τας κειµένας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος λειτουργεί 
ιδία ταµιακή υπηρεσία, αύτη διεξάγεται συµφώνως προς τας διατάξεις του κώδικος τούτου και του 
παρόντος Β. ∆ιατάγµατος. 

'Αρθρον 46 

1. Παρ'εκάστω των του προηγουµένου άρθρου δήµων, συνιστάται δια του οργανισµού της εσωτερικής 
υπηρεσίας αυτού ιδία δηµοτική υπηρεσία ή γραφείον υπό την ονοµασίαν Ταµείον, τελούν υπό την 
άµεσον εποπτείαν των αρµοδίων οργάνων του δήµου. 

2. Το ούτω συνιστώµενον ταµείον διεξάγει υπό την διεύθυνσιν και προσωπικήν ευθύνην του δηµοτικού 
ταµίου και δι'ειδικώς οριζοµένων προς τούτο εισπρακτορικών και διαχειριστικών οργάνων την ταµιακήν 
υπηρεσίαν, κατά τα υπό των του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος διατάξεων και υπό των τοιούτων του 
παρόντος ειδικώτερον οριζόµενα. 

3. ∆ια την είσπραξιν των εσόδων των δήµων υφ'εκάστου των κατά την προηγουµένην παράγραφον 
δηµοτικών ταµείων, εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις "περί εισπράξεως των δηµοσίων 
εσόδων" των ταµιακών οργάνων των δήµων ασκούντων αντιστοίχως πάσας τας υπό των ως άνω 
διατάξεων οριζοµένας αρµοδιότητας. 

'Αρθρον 47 

1. Η οργανική σύνθεσις και διαβάθµισις των θέσεων του προσωπικού εκάστου δηµοτικού ταµείου 
ορίζεται δια του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήµου αναλόγως των υπηρεσιακών 
αναγκών τούτου. 

2. Εις οργανικάς θέσεις των δηµοτικών ταµειών διορίζονται ή κατατάσσονται µόνιµοι υπάλληλοι του 
δήµου, εξοµοιούµενοι ως προς τε την µισθολογικήν βαθµολογικήν και υπαλληλικήν κατάστασιν µε τους 
λοιπούς µόνιµους υπαλλήλους εκάστου δήµου. 

'Αρθρον 48 

1. Εκάστου των κατά το προηγούµενον άρθρον συνιστωµένων ταµείων των δήµων, προϊστάται ο 
δι'αποφάσεως του δηµάρχου οριζόµενος δηµοτικός ταµίας, ούτινος τα καθήκοντα και αι αρµοδιότητες 
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ορίζονται ειδικώτερον ως εξής: Εισπράττει ο ίδιος και δι'ειδικώς διατιθεµένων προς τούτο 
εισπρακτορικών οργάνων πάντα τα έσοδα του δήµου, τα δια του ετησίου προϋπολογισµού ή δια των προς 
συµπλήρωσιν των εσόδων αυτού εκδοθεισών ειδικών πράξεων του δηµοτικού συµβουλίου 
προσδιορισθέντα ως και πάντα τα δι'οιονδήποτε λόγον µήπω εισπραχθέντα έσοδα των προηγουµένων 
ετών. Ενεργεί ωσαύτως την είσπραξιν παντός άλλου δια λογαριασµόν του δήµου εσόδου ως και των υπέρ 
τρίτων εσόδων, ων η είσπραξις ήθελεν ανατεθή νοµίµως τω δήµω. Εξοφλεί τα χρηµατικά εντάλµατα 
εντός των ορίων των δια του προϋπολογισµού ή δι'ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου 
κεχορηγηµένων πιστώσεων κατά τας κειµένας περί αυτών διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού 
κώδικος. Ενασκεί ή εντέλλεται την λήψιν πάντων των υπό των νόµων περί εισπράξεως των δηµοσίων 
εσόδων επιτρεποµένων αναγκαστικών µέτρων κατά των εκ πάσης αιτίας οφειλετών του δήµου. Ενασκεί 
την ποινικήν δίωξιν κατά των οργάνων των επιφορτισµένων την εκτέλεσιν των ενταλµάτων προσωπικής 
κρατήσεως δια την τυχόν επιδειχθείσαν παρ'αυτών αµέλειαν. Εποπτεύει την υπηρεσίαν της εισπράξεως 
µεριµνών όπως η είσπραξις των δηµοτικών και λοιπών εσόδων, ως και πάσα σχετική προς τούτο ενέργεια 
συντελήται εντός των νοµίµων προθεσµιών. Προσδιορίζει εγγράφως εις τους εισπράκτορας τα 
ανατιθέµενα αυτοίς προς είπραξιν έσοδα ως και την προθεσµίαν εισπράξεως και αποφαίνεται επί της 
χρηµατικής διαχειρίσεως τούτων. Υποβάλλει κατά µήνα εις τον δήµαρχον και την δηµαρχιακήν 
επιτροπήν λογαριασµόν των εσόδων και εξόδων, εξελεγχόµενον υπό του δηµάρχου και της δηµαρχικής 
επιτροπής. Εν τοις µηνιαίοις λογαριασµοίς δέον να εµφανίζωνται κατ'είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα 
έσοδα, αι πραγµατοποιηθείσαι εισπράξεις και τα αποµένοντα προς είσπραξιν υπόλοιπα, έτι δε αι 
ενταλθείσαι και ενεργηθείσαι πληρωµαί κατ'είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον 
χρηµατικόν υπόλοιπον του ταµείου. Λογοδοτεί δι'εαυτόν και τα υπ'αυτόν εισπρακτορικά και 
διαχειριστικά όργανα, εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον κατά τας κειµένας διατάξεις του δηµοτικού και 
κοινοτικού κώδικος. 

∆ιαίρεσις της Υπηρεσίας του Ταµείου 

'Αρθρον 49 

∆ια την ευρυθµοτέραν και κανονικωτέραν λειτουργίαν της υπηρεσίας εισπράξεως των δηµοτικών 
εσόδων και πληρωµής των δηµοτικών εξόδων έκαστον δηµοτικόν ταµείον εφ'όσον υπηρεσιακαί ανάγκαι 
επιβάλλουν διαιρείται εις γραφεία εις ά κατανέµεται η διεξαγωγή της υπηρεσίας εν γένει κατά λόγον 
αρµοδιότητος και αντικειµένου. 

'Αρθρον 50 

1.Εκαστον ταµείον διαιρείται εις τα κάτωθι γραφεία: α) εσόδων, όπερ διεξάγει πάσαν υπηρεσίαν 
σχετιζοµένην µε την επιµέλειαν της βεβαιώσεως και εισπράξεως πάντων των εσόδων του δήµου και την 
τήρησιν των λογιστικών βιβλίων. β) εξόδων, όπερ διεξάγει τας λογιστικάς πράξεις τας σχετιζοµένας µε 
την πληρωµήν των εξόδων του δήµου, την τήρησιν λογιστικών βιβλίων του ταµείου και την κατάρτισιν 
των µηνιαίων και ετησίων λογαριασµών της διαχειρίσεως τούτου. 

2. Τα γραφεία ταύτα, ών προϊστανται ελεγκταί ή λογισταί του ταµείου, λειτουργούν υπό την ενιαίαν 
διεύθυνσιν του δηµοτικού ταµείου. 

3. Εν ώ ταµείω, λόγω της µικράς κινήσεως των εργασιών αυτού, δεν προβλέπονται οργανικαί θέσεις 
ελεγκτών προϊσταµένων των ως άνω γραφείων ή δεν κρίνεται αναγκαία η εις γραφεία διαίρεσις της 
υπηρεσίας του ταµείου, τα ώς άνω καθήκοντα ασκεί ο δηµοτικός ταµίας βοηθούµενος υπό των παρά τω 
ταµείω υπηρετούντων γραµµατέων ή λογιστών. 

'Αρθρον 51 

1. Επιτρέπεται όπως δια του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας των µεγάλων δήµων, συνιστώνται εν 
τοις ταµείοις αυτών ανάλογα διαχειριστικά γραφεία ή θέσεις ταµιακών διαχειριστών, εις ούς θα δύναται ο 
δηµοτικός ταµίας να αναθέτη την δια λογαριασµόν αυτού ενέργειαν ωρισµένων πληρωµών εξόδων του 
δήµου ως και την παραλαβήν των υπό των εισπρακτορικών οργάνων του ταµείου παραδιδοµένων εις το 
ταµείον,καθ'εκάστην ηµέραν ή καθ'ωρισµένα υπό του δηµοτικού ταµίου χρονικά διαστήµατα 
εισπράξεων.  

2. Οι ταµιακοί διαχειρισταί δια πάσαν υπ'αυτών και δια λογαριασµόν του δηµοτικού ταµίου 
ενεργουµένην πληρωµήν υπέχουν προσωπικήν ευθύνην για την ύπαρξιν χρηµατικού εντάλµατος ή άλλου 
τίτλου υπέρ του δικαιούχου ως και την ταυτότητα  και το γνήσιον της υπογραφής της εξοφλητικής  
αποδείξεως τούτου ή του πληρεξουσίου αυτού ή του νοµίµου δικαιούχου ή προκειµένου περί νοµικών 
προσώπων, του νοµίµου αντιπροσώπου τούτων. 
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3. Πληρωµαί ενεργηθείσαι κατά παράβασιν των ορισµών τούτων καταλογίζονται δι'αποφάσεως του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου εις βάρος του πληρώσαντος ταµιακού διαχειριστού, έχοντος δικαίωµα αναγωγής 
κατά του λήπτου. 

4. ∆ια πάσαν υπό του ωρισµένου προς τούτο παρά του δηµοτικού ταµίου διαχειριστού παραλαβήν των 
υπό των εισπρακτορικών οργάνων παραδιδοµένων αυτώ κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου 
εισπράξεων, θα εκδίδηται υπό του διαχειριστού τούτου γραµµάτιον παραλαβής υπό χρηµατιστικόν 
λογαριασµόν "Τακτοποιητέαι εισπράξεις" κατά τα εν άρθρω 58 του παρόντος ειδικώτερον οριζόµενα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' 

Λειτουργία Ταµείου 

'Αρθρον 52 

1. Αµα τη υπό του δηµάρχου ή των αρµοδίων υπηρεσιών του δήµου ή άλλων αρµοδίων αρχών αποστολή 
εις το ταµείον δήµου χρηµατικών καταλόγων ή άλλων χρηµατικών τίτλων εισπρακτέων εσόδων, ο 
δηµοτικός ταµίας ή ο προϊστάµενος του γραφείου εσόδων ελεγκτής ή λογιστής επιµελείται είτε ο ίδιος 
αυτοπροσώπως είτε δια των παρ' αυτώ υπαλλήλων της εµπροθέσµου εξελέγξεως των χρηµατικών 
καταλόγων ή τίτλων, της εντός των νοµίµων προθεσµιών εκδόσεως του προσήκοντος αποδεικτικού 
παραλαβής εισπρακτέων, της καταχωρήσεως αυτού είς το βιβλίον εισπρακτέων εσόδων και της 
αποστολής του παραρτήµατος εις την εντεταλµένην την βεβαίωσιν υπηρεσίαν ως και την λογιστικήν 
υπηρεσίαν του δήµου. 

2. Συντελεσθείσης της κατά την προηγουµένην παράγραφον οριζοµένης εργασίας δια την βεβαίωσιν των 
εσόδων, ο δηµοτικός ταµίας, επιµελεία του προϊσταµένου του γραφείου εσόδων ελεγκτού ή λογιστού, 
εκδίδει ατοµικάς ειδοποιήσεις ή γενικάς ή ειδικάς προσκλήσεις προς τους οφειλέτας αντίγραφα δε ή 
αποσπάσµατα των χρηµατικών καταλόγων παραδίδει, επί αποδείξει, εις τα εισπρακτορικά όργανα όπως 
επιµεληθούν της εισπράξεως. 

'Αρθρον 53 

1. Υπό των οργάνων εισπράξεως η είσπραξις δηµοτικών φόρων, τελών και δικαιωµάτων, ενεργείται 
κατόπιν εγγράφου εντολής του δηµοτικού ταµίου και βάσει αντιγράφων ή αποσπασµάτων χρηµατικών 
καταλόγων προσηκόντος υπ'αυτού κεκυρωµένων. 

2. Εξαίρεσις της ανωτέρω αρχής της εισπράξεως δηλονότι βάσει χρηµατικού καταλόγου, επιτρέπεται 
µόνον προκειµένου περί εισπράξεως των συν τη δηλώσει καταβαλλοµένων φόρων, τελών κλπ. ή 
προκειµένου περί εσόδου ούτινος η βεβαίωσις συντελείται άµα τη εισπράξει, ότε η είσπραξις επιτρέπεται 
να ενεργήται βάσει εγγράφου της αρµοδίας αρχής ή ενυπογράφου σηµειώµατος της αρµοδίας δηµοτικής 
υπηρεσίας γινοµένης σχετικής µνείας των στοιχείων τούτων εις το οικείον διπλότυπον εισπράξεως. 

'Αρθρον 54 

1. Η υπό των δηµοτικών ταµιών, δηµοτικών εισπρακτόρων και γενικώς των εντεταλµένων την είσπραξιν 
πάσης φύσεως δηµοτικών εσόδων είσπραξις τούτων ενεργείται αποκλειστικώς και µόνον δια της 
εκδόσεως διπλοτύπων αποδείξεων εκκοπτοµένων εκ των αρµοδίως τεθεωρηµένων και παραδιδοµένων 
αυτοίς υπό της υπηρεσίας βιβλίων διπλοτύπου εισπράξεως. 

2. Την θεώρησιν των υπό των ειδικών δηµοτικών ταµιών και λοιπών επί της εισπράξεως οργάνων του 
δήµου χρησιµοποιουµένων διαχειριστικών βιβλίων ενεργεί η νοµαρχία, ήτις επίσης εκδίδει και την εις το 
Ελεγκτικόν Συνέδριον υποβαλλοµένην µετά του ετησίου απολογισµού βεβαίωσιν περί του αριθµού των 
παρ'αυτής θεωρηθέντων και εις τον ταµίαν του δήµου παραδοθέντων βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεων, 
και γραµµατίων εισπράξεων, καθώς και περί του αριθµού των εκ τοιούτων βιβλίων µη 
χρησιµοποιηθέντων και επιστραφέντων. 

3. Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών, εκδιδοµένης δι'έκαστον οικονοµικόν έτος, την 
θεώρησιν των υπό των ειδικών δηµοτικών ταµιών και λοιπών επί της εισπράξεως οργάνων του δήµου 
χρησιµοποιουµένων διαχειριστικών βιβλίων δύναται να ενεργή ο προϊστάµενος των οικονοµικών 
υπηρεσιών του δήµου ή ο προϊστάµενος του υπό του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας προβλεποµένου 
γραφείου διαχειριστικών βιβλίων, όστις επίσης εκδίδει και την εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον 
υποβαλλοµένην µετά του ετησίου απολογισµού βεβαίωσιν περί του αριθµού των παρ'αυτού θεωρηθέντων 
και εις τον ταµίαν του δήµου παραδοθέντων βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεως και γραµµατίων 
εισπράξεως καθώς και περί του αριθµού των εκ τοιούτων βιβλίων µη χρησιµοποιηθέντων και 
επιστραφέντων. 
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4. Τα διπλότυπα εισπράξεως βιβλιοδετούνται ανά εκατόν (100) εξ ών κατ' εναλλαγήν πεντήκοντα µεν θα 
χρησιµοποιώνται δια την πρώτην γραφήν (στέλεχος) τα δε έτερα πεντήκοντα δια την εξ αποτυπώσεως 
τοιαύτην (απόδειξις) αριθµούντα παρά της νοµαρχίας ή του δήµου δι αριθµητήρος έχοντος αραβικούς 
αριθµούς και σφραγίζονται άνωθι του αριθµού δια της σφραγίδος της ανωτέρω αρµοδίας υπηρεσίας εν ή 
αναγράφεται και το έτος της σφραγίσεως εις δε την όπισθεν σελίδα του τελευταίου διπλοτύπου ή 
γραµµατίου εισπράξεως βεβαιοί δια πράξεώς της τον αύξοντα αριθµόν των διπλοτύπων ή γραµµατίων 
και το όνοµα του δήµου παρ'ού θέλουσι χρησιµοποιηθή. 

'Αρθρον 55 

1. Τα ως άνω διπλότυπα εισπράξεως ή αποδείξεως συµπληρούνται υπό των ως άνω υπολόγων δια 
µολυβδίδος αντιγραφικής (κόπιας) εις τρόπον ώστε τη προσθήκη αντιγραφικού χάρτου (καρµπόν), τα 
εφ'εκάστου πρώτου σταθερού φύλλου (στελέχους) αναγραφόµενα ν'αποτυπώνται επί του εποµένου 
φύλλου, όπερ εκκοπτόµενον παραδίδεται εις τον πληρωτήν, αποτελούν την κατά τ'ανωτέρω απόδειξιν ή 
διπλότυπον εισπράξεως, του πρώτου διπλοτύπου εναποµένοντος ως στελέχους και υποβαλλοµένου µετά 
του απολογισµού εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον. 

2. Επί των εκδιδοµένων ως άνω αποδεικτικών εισπράξεως απαγορεύονται απολύτως αι αλλοιώσεις, αι 
παρειογραφαί, χάσµατα ή ξέσµατα, οσάκις δε κατά την έκδοσιν τούτων λάβει χώραν λάθος τι, τούτο 
διορθούται  δια νέας εγγραφής, γινοµένης ολογράφως και αριθµητικώς, ης την ακρίβειαν βεβαιούσιν ο τε 
δηµοτικός ταµίας ή δηµοτικός εισπράκτωρ και ο πληρωτής ή ο αντιπροσώπος αυτού. Η ακύρωσις 
διπλοτύπων εισπράξεως ενεργείται κατόπιν πράξεως συντασσοµένης επί του ακυρουµένου διπλοτύπου 
εµφαινούσης τον λόγον της ακυρώσεως. Η πράξις αύτη υπογράφεται υπό τε του εισπράκτορος και του 
πληρωτού και θεωρείται υπό του ταµίου. Το ακυρούµενον διπλότυπον προσαρτάται εις το αντίστοιχον 
στέλεχος του οικείου βιβλίου διπλοτύπων εισπράξεως του υπολόγου και υποβάλλεται εις το Ελεγκτικόν 
Συνέδριον, µετά των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων του απολογισµού. 

3. Προς διάκρισιν των υπό των δηµοτικών ταµίων χρησιµοποιουµένων διπλοτύπτων εισπράξεως και των 
υπό των δηµοτικών εισπρακτόρων χρησιµοποιουµένων τοιούτων, τα υπό των δηµοτικών ταµιών 
εκδιδόµενα διπλότυπα εισπράξεως ονοµάζονται γραµµάτια εισπράξεως τα δε υπό των δηµοτικών 
εισπρακτόρων διπλότυπα εισπράξεως. 

4. Εφ'όσον δια λόγους υπηρεσιακής τάξεως και ανάγκης κρίνεται τούτο απαραίτητον, τα κατά τ'ανωτέρω 
γραµµάτια εισπράξεως δύναται να ώσι και τριπλότυπα. 

5. Εις τα γραµµάτια και διπλότυπα εισπράξεως αναγράφονται υπό των εκδιδόντων ταύτα ταµιακών 
οργάνων το ονοµατεπώνυµον του οφειλέτου η αιτία εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το οικονοµικόν 
έτος και το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού εσόδων εφ'ο έχει βεβαιωθή και δέον να εισαχθή 
το έσοδον. Τα γραµµάτια εισπράξεως υπογράφονται υπό του ταµίου, τα δε διπλότυπα εισπράξεως υπό 
του εισπράκτορος και του πληρώσαντος οφειλέτου ή του αντιπροσώπου τούτου. Τα πληρωθέντα ποσά 
δέον να αναγράφωνται, απαραιτήτως επί των διπλοτύπων εισπράξεως ολογράφως και αριθµητικώς. 

6. Επιτρέπεται η έκδοσις ενός µόνον γραµµατίου ή διπλοτύπου εισπράξεως δι'έσοδα πλειόνων κεφαλαίων 
και άρθρων του προϋπολογισµού του αυτού οικονοµικού έτους γινοµένης πάντως σχετικής διακρίσεως 
και αναλύσεως των εισπραχθέντων ποσών κατά κεφάλαιον και άρθρον εν τω εκδιδοµένω ως άνω 
αποδεικτικώ εισπράξεως. 

'Αρθρον 56 

1. Πάσα είσπραξις δια λογαριασµόν του δήµου θεωρείται ως µηδόλως γινοµένη αν δεν γίνη υπό  του 
αρµοδίου δηµοτικού ταµίου ή εισπράκτορος δι'αποδείξεως αυτού κατά τας διατάξεις του προηγουµένου 
άρθρου εκδιδοµένης. 

2. ∆ηµοτικός ταµίας ή εισπράκτωρ, εκδούς απόδειξιν χειρόγραφον ή και έντυπον τοιαύτην παρά τους 
κεκανονισµένους τύπους διώκεται πειθαρχικώς και ποινικώς ως ένοχος υπεξαιρέσεως. 

'Αρθρον 57 

1. Η είσπραξις των εκ πάσης αιτίας δηµοτικών εσόδων ενεργείται δια νοµισµάτων εχόντων αναγκαστικήν 
κυκλοφορίαν εν τω Κράτει ή δι'επιταγών τραπεζικών εκδιδοµένων εις διαταγήν του οφειλέτου ή του 
εισπράττοντος δηµοτικού ταµείου. 

2.   Επιταγαί επί τραπέζαις εκδόσεως του φορολογουµένου και εις διαταγήν του δηµοτικού ταµείου 
γίνονται δεκταί κατά την κρίσιν του αρµοδίου ταµίου. 

3. Αι επιταγαί εξοφλούνται υπό του δηµοτικού ταµίου. 
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'Αρθρον 58 

1. Οι δηµοτικοί εισπράκτορες και λοιποί επί της εισπράξεως δηµοτικών εσόδων υπάλληλοι υποχρεούνται 
να παραδίδουν εις τον δηµοτικόν ταµίαν ή τον υπ'αυτού εις τον δηµοτικόν ταµίαν ή τον υπ'αυτού 
εντεταλµένου διαχειριστήν του χρηµατικού τας εις χείρας των εισπράξεις της ηµέρας. 

2. Επί τη παραδόσει των εισπράξεων εκδίδεται και παραδίδεται εις τους ανωτέρω γραµµάτιον παραλαβής 
υπό τον χρηµατιστικόν λογαριασµόν "Τακτοποιητέαι εισπράξεις" συντασσοµένης όπισθεν του στελέχους 
του τελευταίου χρησιµοποιηθέντος διπλοτύπου εισπράξεως του οικείου βιβλίου διπλοτύπων εισπράξεως 
σχετικής πράξεως υπογραφοµένης παρά του δηµοτικού ταµίου ή διαχειριστού, του ελεγκτού και του 
εισπράκτορος. 

3. Οι δηµοτικοί εισπράκτορες και λοιποί επί της εισπράξεως δηµοτικών εσόδων υπάλληλοι υποχρεούνται 
όπως προ πάσης κατα τ'ανωτέρω παραδόσεως χρηµάτων παραδίδουν τα χρησιµοποιούµενα υπ'αυτών 
βιβλία διπλοτύπων εισπράξεως µετά των εκ των στελεχών τούτων καταρτιζοµένων εις διπλούν  
αποσπασµάτων, εις το δηµοτικόν ταµίαν ή τον προιστάµενον του γραφείου εσόδων ελεγκτήν, ή λογιστήν, 
προς έλεγχον. Προκειµένου περί εισπράξεως εσόδων µηπω βεβαιωµένων εις το ταµείον τα σχετικά 
αποσπάσµατα συντάσσονται εις τριπλούν. 

4. Μετά των ως άνω βιβλίων εισπράξεως και των οικείων αποσπασµάτων των εισπρακτόρων, ούτοι 
οφείλουν να παραδίδουν και τα καλύπτοντα το σύνολον των εισπράξεων γραµµάτια τα εκδοθέντα ως 
ανωτέρω υπό τον λογαριασµόν "Τακτοποιητέαι εισπράξεις". 

5. Εις τα αποσπάσµατα και εν ιδίαις αυτών στήλαις αναγράφεται ο αριθµός του βιβλίου εισπρακτέων ή 
χρηµατικού καταλόγου ή του τίτλου εισπράξεως υφ'ον είναι εγγεγραµµένος ο οφειλέτης, ο αριθµός και η 
χρονολογία του διπλοτύπου εισπράξεως, το ονοµατεπώνυµον του οφειλέτου και το κατ'είδος εσόδου 
κατά κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού εισπραχθέν ποσόν. 

'Αρθρον 59 

1. Αµα τη κατά το προηγούµενον άρθρον παραδόσει των χρησιµοποιηθέντων βιβλίων διπλοτύπων 
εισπράξεως και των αποσπασµάτων αυτών ο δηµοτικός ταµίας επιλαµβάνεται ο ίδιος ή δια τινος των 
παρά τω ταµείω υπαλλήλων της εξελέγξεως των λογαριασµών του εισπράκτορος ή άλλου επί της 
εισπράξεως υπαλλήλου. 

2. Η κατά τα ανωτέρω εξέλεγξις συνίσταται εις την επαλήθευσιν του υλικού αθροίσµατος των δια των 
εισαγοµένων διπλοτύπων ενεργηθεισών εισπράξεων προς το ολικόν άθροισµα το εν τη ανακεφαλαιώσει 
των αποσπασµάτων εµφανιζόµενον και την συµφωνίαν του περιεχοµένου εκάστου στελέχους προς την εν 
τω οικείω αποσπάσµατι γινοµένην εγγραφήν αυτού. 

3. Μετά το πέρας της εξελέγξεως ταύτης το γραφείον εσόδων τηρεί παρ'αυτώ το έτερον αντίτυπον των 
αποσπασµάτων εισπράξεων βάσει των οποίων ενεργεί την πίστωσιν των πληρωσάντων οφειλετών εις 
τους χρηµατικούς καταλόγους, της ενεργείας ταύτης βεβαιουµένης εφ' εκάστου των οικείων 
αποσπασµάτων. Προκειµένου περί εισπράξεων εκ µήπω βεβαιουµένων εσόδων το γραφείον εσόδων 
επιµελείται της οίκοθεν βεβαιώσεως τούτων εκδίδον τα αποδεικτικά εισπρακτέων κατά την εν άρθρω 5 
του παρόντος διαγραφοµένην διαδικασίαν. 

4. Τα δεύτερα αντίτυπα των αποσπασµάτων εισπράξεων δεόντως ηλεγµένα και υπογεγραµµένα  υπό του 
αρµοδίου ελεγκτού εσόδων, µετά των οικείων βιβλίων διπλοτύπων και των γραµµατίων παραλαβής 
"Τακτοποιητέαι εισπράξεις" παραπέµπονται εις το λογιστικόν γραφείον του ταµείου, όπερ µετ'έλεγχον 
των κατά τα ανωτέρω στοιχείων επιµελείται της τακτικής εισαγωγής των εισπράξεων εις το δηµοτικόν 
ταµείον υπό τα οικεία κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισµού εσόδων, δι'εκδόσεως εκ µέρους του 
υπολόγου ταµίου των οικείων γραµµατίων εισπράξεως, δι'ών χρεούται η διαχείρισις τούτου, πιστουµένης 
αντιστοίχως της υπό τον χρηµατιστικόν λογαριασµόν "Τακτοποιητέαι εισπράξεις" τοιαύτης 
συντασσοµένης πράξεως επί της οπισθίας όψεως των υπό τον λογαριασµόν τούτον εκδοθέντων 
γραµµατίων παραλαβής "τακτοποιητέαι εισπράξεις" εν ή αναγράφονται οι αριθµοί και τα ποσά των επι 
τη τακτική εισαγωγή των εισπράξεων εκδοθέντων υπό του δηµοτικού ταµίου γραµµατίων εισπράξεως. 

5. Η τακτική εισαγωγή των εισπράξεων βεβαιούται και δια πράξεως συντασσοµένης επί των οικείων 
αποσπασµάτων των εισπρακτορικών οργάνων, υπογράφεται δε αύτη υπό του ελεγκτού του λογιστικού 
γραφείου. 

6. Τα χρησιµοποιηθέντα υπό των εισπρακτόρων και των λοιπών επί της εισπράξεως υπαλλήλων βιβλία, 
υποβάλλονται µετά του απολογισµού του ταµίου εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον, κεχωρισµένως κατά 
υπόλογον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι' 
Πληρωµή Χρηµατικών Ενταλµάτων 

'Αρθρον 60 

1. Αι πάσης φύσεως πληρωµαί εκ του δηµοτικού ταµείου, ενεργούνται ως ακολούθως: 

2. Τα εφ'εκάστου ταµείου εκδιδόµενα χρηµατικά εντάλµατα προς πληρωµήν εξόδων του δήµου ως και 
πάς άλλος νόµιµος τίτλος πληρωµής παραδίδονται εις τον λογιστικόν γραφείον του ταµείου. Ο δηµοτικός 
ταµίας βοηθούµενος υπό του ελεγκτού ή λογιστού του γραφείου τούτου ενεργεί υπό προσωπικήν αυτού 
ευθύνην τον έλεγχον αυτών καθ'όσον αφορά το νόµιµον και έγκυρον της εντελλοµένης δαπάνης κατά τας 
κειµένας διατάξεις, µεθ'ο προβαίνει εις την πληρωµήν αυτών εις τους δικαιούχους. 

3. Ο υπό του ταµίου ενεργούµενος έλεγχος συνίσταται ειδικώτερον, εις την εξέτασιν, των εν τω άρθρω 
172 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος οριζοµένων στοιχείων. 

4. Προκειµένης της πληρωµής εις τον δικαιούχον ο ταµίας ή ο υπ'αυτού εντελµένος ταµιακός 
διαχειριστής ή έτερος ταµιακός υπόλογος οφείλει να  ενεργήση την πληρωµήν εις τον πραγµατικόν 
δικαιούχον ή τον πληρεξούσιον αυτού ή προκειµένου περί νοµικών προσώπων τον νόµιµον 
αντιπρόσωπον των προσώπων τούτων, ή εις τον νόµιµον δικαιοδόχον της απαιτήσεως. Ως προς την 
εξακρίβωσιν της ταυτότητος και την γνησιότητα της υπογραφής του δικαιούχου, ο ταµίας δικαιούται να 
ζητήση πάσαν ην ήθελεν νοµίσει ασφαλιστικήν δι'εαυτόν βεβαίωσιν. Εαν ο δικαιούχος του εντάλµατος 
είναι αγράµµατος, ο ταµίας αναγράφει την περίπτωσιν ταύτην εις την εξοφλητικήν απόδειξιν, πληρώνει 
δε το του εντάλµατος ποσόν εις τον δικαιούχον παρουσία δύο µαρτύρων υπογραφόντων την εξοφλητικήν 
απόδειξιν, εάν το πληρωτέον ποσόν περιλαµβάνεται εντός των ορίων των υπό της πολιτικής δικονοµίας 
καθοριζοµένων ποσών, ων επιτρέπεται η δια µαρτυρων εξόφλησις άλλως απαιτεί την σύνταξιν 
συµβολαιογραφικής περί της εξοφλήσεως πράξεως. 

6. Εαν ο δικαιούχος του εντάλµατος έχει αποβιώσει, είναι ανήλικος ή απηγορευµένος, νοµικόν 
πρόσωπον, πτωχευσας έµπορος ή η εξόφλησις του εντάλµατος ενεργείται δια πληρεξουσίου έχουν 
εφαρµογήν εν προκειµένω αι περί τούτων ισχύουσαι εκάστοτε ειδικαί διατάξεις. 

7. Εν αις περιπτώσεσιν η υπηρεσία του ταµείου υποχρεούται εις ενέργειαν κρατήσεων λόγω 
κατασχέσεως, εκχωρήσεως κλπ. η κράτησις ενεργείται επί του πληρωτέου ποσού, ο δε δικαιούχος 
οφείλει να δώση εξοφλητικήν απόδειξιν δι'ολόκληρον το πληρωτέον ποσόν, γινοµένης µνείας υπό του 
αρµοδίου ταµίου εν τη εξοφλητική αποδείξει περί της ενεργηθείσης κρατήσεως. Πάσα ενεργηθείσα ως 
άνω κράτησις κατατίθεται υπό του ενεργήσαντος ταύτην ταµίου εις το Ταµείον Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 

'Αρθρον 61 

Ο αρµόδιος δια την πληρωµήν ταµιακός υπόλογος εφ' εκάστου πληρωνοµένου υπ'αυτού εντάλµατος και 
εφ'εκάστης εξοφλητικής αποδείξεως αναγράφει δια σφραγιστήρος ή ιδιοχείρως την λέξιν " Επληρώθη" 
και την χρονολογίαν καθ'ην έλαβε χώραν η πληρωµή βεβαιών συγχρόνως την πράξιν της εξοφλήσεως δια 
της υπογραφής του. 

'Αρθρον 62 

Τα εξοφλούµενα χρηµατικά εντάλµατα φέρονται είς πίστωσιν της διαχειρίσεως του ταµείου και 
υποβάλλονται υπό του ταµίου εις το τέλος του οικον.έτους εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον µετά του 
απολογισµού και των κεκανονισµένων αναλυτικών καταστάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ' 

Βιβλία Ταµείου 

'Αρθρον 63 

Παρ'εκάστω δηµοτικών ταµείω τηρούνται υποχρεωτικώς τα κάτωθι βιβλία: 

α) Βιβλίον Καθηµερινόν 

β) Βιβλίον Καθολικόν εσόδων 

γ) Βιβλίον Καθολικόν εξόδων 

δ) Βιβλίον εισπρακτέων εσόδων 

ε) Βιβλίον τριπλοτύπων αποδεικτικών εισπρακτέων. 
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'Αρθρον 64 

1. Εν τω καθηµερινώ θέλουσι καταχωρίζεσθαι κατά χρονολογικήν σειράν αι ενεργούµεναι υπό των 
ταµίων εισπράξεις κατ'αποδεικτικόν (γραµµάτιον εισπράξεως) και πληρωµαί κατά χρηµατικόν ένταλµα, 
σηµειουµένων των εισπράξεων και των πληρωµών εις ιδίας στήλας εµφαίνουσας: 

α) Το ονοµατεπώνυµον του πληρώσαντος υποχρέου ή του πληρωθέντος δικαιούχου. 

β) Το είδος του εσόδου ή του εξόδου, το κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού. 

γ) Τον αριθµόν του γραµµατίου εισπράξεως ή του εντάλµατος πληρωµής και 

δ) Το ποσόν του εσόδου ή δαπάνης 

2. Αι εν τω βιβλίω τούτω εγγραφαί δέον να ενεργώνται το βραδύτερον κατά το τέλος εκάστου 
δεκαηµέρου. 

'Αρθρον 65 

1. Το καθολικόν των εσόδων περιέχει ιδίαν µερίδα δι'έκαστον άρθρον του προϋπολογισµού. 

2 Εν επικεφαλίδι εκάστης µερίδας αναγράφεται η εν τω προϋπολογισµώ πρόβλεψις περί της αποδόσεως 
του εσόδου. 

3. Κατά στήλας αναγράφονται: 

α) ο αριθµός και η χρονολογία του αποδεικτικού βεβαιώσεως και ο αριθµός και η χρονολογία του 
γραµµατίου εισπράξεως. 

β)το ονοµατεπώνυµον του πληρωτού 

γ) το βεβαιωθέν ποσόν 

δ) το εισπραχθέν ποσόν 

4. Τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά αθροίζονται κατά µήνα των αθροισµάτων αναγραφοµένων εν 
ιδία στήλη. 

'Αρθρον 66 

1. Το καθολικόν εξόδων περιέχει ιδίαν µερίδα δι'έκαστον άρθρον του προϋπολογισµού. 

2. Εν επικεφαλίδι εκάστης µερίδος αναγράφεται το είδος του εξόδου ή προϋπολογισθείσα πίστωσις και αι 
δια µεταγενεστέρων αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου επερχόµεναι µεταβολαί. 

3. Εν τω καθολικώ εξόδων καταχωρίζονται τα χρηµατικά εντάλµατα µετά την εν τω καθηµερινώ 
καταχώρισίν των κατά χρονολογικήν σειράν και κατά στήλας εµφαίνουσας: 

α) την ηµεροµηνίαν πληρωµής, 

β) το ονοµατεπώνυµον του δικαιούχου και αιτίαν πληρωµής, 

γ) τον αριθµόν του χρηµατικού εντάλµατος, 

δ)το ενταλθέν ποσόν, 

ε) το πληρωθέν ποσόν και 

στ) τον εκπεσθέν ποσόν. 

4. Τα πληρωθέντα ποσά αθροίζονται κατά µήνα, των αθροισµάτων αναγραφοµένων εν ιδία στήλη. 

5. Αι εγγραφαί εις τα αναλυτικά καθολικά των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού ενεργούνται 
κατά γραµµάτιον ή χρηµατικόν ένταλµα και κατά κεφάλαιον και άρθρον του προϋπολογισµού εσόδων 
και εξόδων. 

'Αρθρον 67 

Εις το βιβλίον εισπρακτέων εσόδων διαιρούµενον κατά κεφάλαια και άρθρα του προϋπολογισµού 
εσόδων καταχωρίζονται υπό του ταµίου τα βεβαιωθέντα έσοδα, ευθύς άµα τη έκδόσει υπ'αυτού των 
αποδεικτικών τριπλοτύπων εισπρακτέων. Εις την αριστεράν σελίδα (βεβαιωθέντα) καταχωρίζονται εν 
ιδίαις στήλαις ο αριθµός και η χρονολογία του τίτλου βεβαιώσεως, τα ονοµατεπώνυµα των οφειλετών και 
των  εγγυητικών αυτών, η αιτία του χρέους, το κατά τριπλότυπον βεβαιούµενον ποσόν, τα κατά µήνα 
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βεβαιούµενα ποσά ως και τα διαγραφέντα ποσά. Εις την δεξιάν σελίδα (εισπραχθέντα) καταχωρίζονται 
κατά χρονολογικήν σειράν ο αριθµός και η χρονολογία του διπλοτύπου εισπράξεως, το κατά διπλότυπον 
εισπραχθέν ποσόν και τα κατά µήνα εισπραχθέντα ποσά. Εν τη στήλη παρατηρήσεων δέον να σηµειώνται 
όλαι αι πράξεις δι'ών ενεργούνται τα κατά των υπερηµέρων οφειλετών µέτρα αναγαστικής εισπράξεως. 

'Αρθρον 68 

Εκ του βιβλίου τριπλοτύπων αποδεικτικών εισπρακτέων θέλουν εκδίδεσθαι τα αποδεικτικά παραλαβής 
των εις το δηµοτικόν ταµείον αποστελλοµένων τίτλων εισπρακτέων δηµοτικών εσόδων κατά τα εν 
άρθροις 4 και 5 ειδικώτερον οριζόµενα. 

'Αρθρον 69 

Απαντα τα εν άρθρω 63 µνηµονευόµενα βιβλία θέλουν τηρείσθαι κατά οικονοµικό έτος, προ πάσης δε 
χρήσεως αυτών θέλουν θεωρείσθαι υπό του προϊσταµένου των οικονοµικών υπηρεσιών ή της λογιστικής 
υπηρεσίας του δήµου ή του δηµάρχου, συντασσοµένης εις την τελευταίαν σελίδα πράξεως εµφαινούσης 
τον αριθµόν των φύλλων και σελίδων εκάστου βιβλίου. Η πράξις αύτη υπογράφεται πλην των ανωτέρω 
και υπό του ταµίου. 

'Αρθρον 70 

Πλην των ανωτέρω βιβλίων παρ'εκάστω ταµείω τηρούνται και τα κάτωθι βοηθητικά βιβλία: 

α) Βιβλίον καταχωρίσεως γενικών ή ειδικών προσκλήσεων ή ατοµικών τοιούτων, 

β) βιβλίον καταχωρίσεως των εκδιδοµένων ενταλµάτων προσωπικής κρατήσεως οφειλετών του δήµου, 

γ) βιβλίον των εν ταις φυλακαίς κρατουµένων και διατρεφοµένων, 

ε) βιβλίον κοινοποιουµένων εις το ταµείον κατασχέσεων ή εκχωρήσεων, 

στ) βιβλίον διπλοτύπων αποδεικτικών,κεχωρισµένως δι'έκαστον των οργάνων της εισπράξεως, περί των 
παραδιδοµένων αυτοίς υπό του ταµίου αντιγράφων ή αποσπασµάτων εκ των βιβλίων εισπρακτέων και 
των χρηµατικών τίτλων, 

ζ) βιβλίον χρηµατιστικών λογαριασµών, ανοιγµένων ιδίων κατά χρηµατιστικόν λογαριασµόν µερίδων. Αι 
εγγραφαί εις το βιβλίον τούτο ενεργούνται κατά γραµµάτιον ή άλλον χρεωστικόν ή πιστωτικόν τίτλον. 

η) Βιβλίον κατατιθεµένων και αποδιδοµένων χρηµατικών εγγυήσεων εν γένει και 

θ) παν άλλο κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας βοηθητικόν βιβλίον. 

Αντίγραφα διπλοτύπων εισπράξεως και χρηµατικών ενταλµάτων. 

'Αρθρον 71 : 

1. Εν περιπτώσει απωλείας διπλοτύπου εισπράξεως δηµοτικών εσόδων παντός τύπου, εκδίδεται 
αντίγραφον τούτου εκ του οικείου στελέχους τη αιτήσει του έχοντος συµφέρον. Εν τη αιτήσει του 
ενδιαφεροµένου δέον να αναφέρηται απαραιτήτως η διεύθυνσις της κατοικίας του, ως και η χρήσις, δι'ήν 
προορίζει το αιτούµενον αντίγραφον, ο αριθµός, η χρονολογία εκδόσεως και το ποσόν, να επισυνάπτηται 
δε επίσηµον αντίγραφον πράξεως ενόρκου καταθέσεως ενώπιον του αρµοδίου ειρηνοδικείου της 
περιφερείας της κατοικίας του, βεβαιούσης την παρά του αιτούντος απώλειαν του οιουδήποτε, ως άνω 
τύπου, αποδεικτικού εισπράξεως δηµοτικών εσόδων. 

2. Εφ'όσον υπαίτιος της απωλείας του πρωτοτύπου τυγχάνει υπηρεσία του δήµου ή άλλη δηµοσία 
υπηρεσία δεν απαιτείται ένορκος βεβαίωσις, αλλά απλή βεβαίωσις του προϊσταµένου της υπηρεσίας 
ταύτης µνηµονεύουσα τα στοιχεία του απολεσθέντος αποδεικτικού και τον υπαίτιον της απωλείας 
υπάλληλον. 

3. Τα αντίγραφα υπόκεινται εις τα ανάλογα τέλη χαρτοσήµου, γράφονται δε αποκλειστικώς επί φύλλου 
σφραγιστού χάρτου και εκδίδονται υπό του ταµείου κατόπιν εγκριτικής περί εκδόσεως τούτων 
αποφάσεως του δηµάρχου. 

'Αρθρον 72 

Τα εκ των στελεχών των εν τω προηγουµένω άρθρω µνηµονευοµένων τίτλων εκδιδόµενα αντίγραφα 
καταχωρίζονται εν ιδίω βιβλίω  εξοφλουµένων αντιγράφων αποδεικτικών εισπράξεως, τηρουµένω εν τε 
τω ταµείω και τη λογιστική υπηρεσία του δήµου. 

'Αρθρον 73 : 
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1.Προκειµένης επιστροφής χρηµάτων, δι'ήν απαιτείται η προσαγωγή προς επισύναψιν εις το οικείον 
ένταλµα πληρωµής του πρωτοτύπου του αποδεικτικού εισπράξεως και αιτουµένης εν απωλεία τούτου της 
εκδόσεως αντιγράφου ό τε ταµίας και το λογιστήριον του δήµου, συµβουλεύονται το ώς άνω βιβλίον, ίνα 
µη η ζητουµένη επιστροφή εγένετο ήδη δυνάµει άλλων αντιγράφων ή και των πρωτοτύπων των 
αποδεικτικών εισπράξεως. 

2. Προς τον σκοπόν του ελέγχου της δι'αντιγράφων επιστροφής εισπραχθέντων αχρεωστήτως δηµοτικών 
εσόδων, καταχωρίζονται εν τω ως άνω βιβλίω και πάντα τα εν τω πρωτοτύπω εξοφλούµενα δια τοιαύτην 
αιτίαν αποδεικτικά εισπράξεως. 

'Αντίγραφα Χρηµατικών Ενταλµάτων 

'Αρθρον 74 

1. Εν περιπτώσει απωλείας χρηµατικού εντάλµατος εκδίδεται δεύτερον αντίτυπον αυτού επί τη αιτήσει 
του έχοντος συµφέρον και επι εγγράφω πιστοποιητικώ του δηµοτικού ταµίου, διαλαµβάνοντι ότι το περί 
ού πρόκειται ένταλµα δεν επληρώθη εκ του δηµοτικού ταµείου. 

2. Ενδιαφεροµένου του ταµίου δια την έκδοσιν των αντιγράφων, προκαλείται αύτη υπό τούτου 
δι'εγγράφου αναφοράς του προς την λογιστικήν υπηρεσίαν του δήµου. 

'Αρθρον 75 

1. Η εξόφλησις των εκδιδοµένων αντιγράφων γίνεται υπ'ευθύνην του αρµοδίου προς ενέργειαν αυτής 
ταµίου υποχρεουµένου να βεβαιώται πρότερον δι'επισταµένης εξετάσεως των οικείων διαχειριστικών 
βιβλίων ότι τα πρωτότυπα δεν εξωφλήθησαν και ότι δεν υπάρχουν ταύτα παρ'αυτώ. 

2. Περί των ούτως εκδιδοµένων και εξοφλουµένων αντιγράφων τηρείται ίδιον βοηθητικόν βιβλίον παρ' 
εκάστω ταµείω και τη λογιστική υπηρεσία του δήµου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' 

Ευθύνη Ταµιακών Υπολόγων 

'Αρθρον 76 

1. Πλήν των κατά τας κειµένας άλλας διατάξεις περιπτώσεων, οι δηµοτικοί ταµίαι υπέχουν αναλόγους 
ευθύνας προς τας των διευθυντών των δηµοσίων ταµείων δια την έγκαιρον είσπραξιν των εις το 
δηµοτικόν ταµείον βεβαιωθέντων εσόδων εν γένει και οφείλουν να δικαιολογήσουν πάσαν καθυστέρησιν 
προς τον δήµαρχον και την δηµαρχιακήν επιτροπήν. 

2. Ευθύνονται επίσης προσωπικώς και αλληλεγγύως µετά των υπ'αυτούς εισπρακτορικών και 
διαχειριστικών οργάνων δια παν εν τη διαχειρίσει των προκύπτον έλλειµµα, αλλά µόνον ένεκα δόλου ή 
βαρείας αµελείας. 

3. Περί της εν ταις ανωτέρω περιπτώσεσιν ευθύνης των δηµοτικών ταµιών αποφαίνεται η δηµαρχική 
επιτροπή. 

'Αρθρον 77 

1. Οι ταµιακοί διαχειρισταί, οι δηµοτικοί εισπράκτορες και λοιποί επί της εισπράξεως των δηµοτικών 
εσόδων υπάλληλοι λογοδοτούν δια την χρηµατικήν αυτών διαχείρισιν εις τον δηµοτικόν ταµίαν κατά 
χρονικά διαστήµατα καθοριζόµενα κατά την κρίσιν και υπ'ευθύνην αυτού. 

2. Οι δηµοτικοί εισπράκτορες και λοιποί επί της εισπράξεως των δηµοτικών εσόδων υπάλληλοι, πλην της 
ευθύνης αυτών εκ της χρηµατικής των διαχειρίσεως ευθύνονται και δια την έγκαιρον και εντός της 
ταχθείσης υπό του προϊσταµένου των δηµοτικού ταµίου προθεσµίας είσπραξιν των ανατιθεµένων αυτοίς 
δηµοτικών εσόδων. 

3. ∆ια παν χρηµατικόν έλλειµµα ή άλλην ανωµαλίαν εν τη διαχειρίσει των ως άνω ταµιακών υπολόγων 
αποφαίνεται ο δήµαρχος κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως του δηµοτικού ταµίου. 

'Αρθρον 78 

1. Κατά των καταλογιστικών εν γένει αποφάσεων της δηµαρχικής επιτροπής, ή του δηµάρχου, 
επιτρέπεται έφεσις ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό των καταλογιζοµένων εντός µηνός από της 
εις αυτούς κοινοποιήσεως. 
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2. Η έφεσις δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της αποφάσεως, εκδικάζεται δε υπό του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κατά τας σχετικάς διατάξεις του οργανισµού αυτού. 

3. Εν περιπτώσει µη εκδόσεως υπό των αρµοδίων οργάνων των κατά τα άρθρα 76 και 77 καταλογιστικών 
αποφάσεων, εις τον καταλογισµόν των υπευθύνων δύναται να προβή το Ελεγκτικόν Συνέδριον εφ'όσον 
προκύπτει προφανής η ευθύνη εκ των υποβαλλοµένων αυτώ προς εκδίκασιν λογαριασµών των 
δηµοτικών υπολόγων δια των επί των λογαριασµών τούτων εκδιδοµένων πράξεών του. 

'Αρθρον 79 

∆ια καταγνωσθέντα εις βάρος ταµιακών υπολόγων ελλείµµατα δεν επιτρέπεται προσφυγή εις τα πολιτικά 
δικαστήρια. 

'Αρθρον 80 

Επί της κατά το άρθρον 45 του Ν.1726/51 "περί κώδικος καταστάσεως των δηµοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων" αστικής ευθύνης των υπαλλήλων των δήµων, δικάζει το Ελεγκτικόν Συνέδριον τη αιτήσει 
του δηµάρχου, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των εδαφίων 2 και 3 του άρθρου 44 του από 29 
∆εκεµβρίου 1954 Β.∆. "περί κωδικοποιήσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ' 

Οργάνωσις Οικονοµικών Υπηρεσιών των ∆ήµων 

'Αρθρον 81 

Αρµοδιότης - Καθήκοντα 

1. Αρµόδιον υπηρεσιακόν όργανον επιµελεία και υπ'ευθύνη του οποίου ενασκούνται πάσαι αι εις την 
οικονοµικήν διοίκησιν, διαχείρισιν και λογιστικόν των δήµων αφορώσαι αρµοδιότητες και καθήκοντα 
του δηµάρχου καθίσταται παρ εκάστω δήµω η οικονοµική υπηρεσία και τα συγκροτούντα την υπηρεσίαν 
ταύτην τµήµατα, γραφεία και υπάλληλοι. 

Τα της λειτουργίας εν γένει και η σύνθεσις του προσωπικού των οικονοµικών υπηρεσιών των δήµων 
ορίζονται δια του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας αυτών. 

'Αρθρον 82 

Κατανοµή της υπηρεσίας 

1. Η οικονοµική υπηρεσία των δήµων διαιρείται αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών και αντικειµένων 
εκάστου δήµου, εις ειδικάς υπηρεσίας, τµήµατα ή γραφεία, εις α κατανέµεται η εις την αρµοδιότητα 
ταύτης αναγοµένης κατά τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου εργασία. 

2. Ειδικώτερον η οικονοµική υπηρεσία των δήµων δέον να περιλαµβάνη τας κάτωθι υπηρεσίας, τµήµατα 
ή γραφεία: 

α) την λογιστικήν υπηρεσίαν ή λογιστήριον. 

β) την υπηρεσίαν δηµοτικών προσόδων και δηµοτικής περιουσίας και  

γ) την ταµιακήν υπηρεσίαν εν οις δήµοις λειτουργεί ιδία τοιαύτη. 

3. Αι ως άνω υπηρεσίαι, τµήµατα ή γραφεία λειτουργούν υπό την ενιαίαν διεύθυνσιν και εποπτείαν των 
προισταµένων της οικονοµικής υπηρεσίας των δήµων. 

Άρθρον 83 

Αρµοδιότητες 

Ι. Λογιστική Υπηρεσία 

Εις την αρµοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται: 

α) η εκτέλεσις πάσης εργασίας αφορώσης εις την κατάρτισιν του προϋπολογισµού και απολογισµού 
εσόδων και εξόδων του δήµου και των επ'αυτών εκθέσεων και η µέριµνα της ψηφίσεως και εγκρίσεως 
αυτών. 

β) η εισήγησις περί αναµορφώσεως του προϋπολογισµού, δια της εγγραφής νεών εσόδων και χορηγίας 
αναπληρωµατικών και εκτάκτων πιστώσεων, 
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γ) η συγκέντρωσις στατιστικών πληροφοριών και δεδοµένων χρησίµων δια τας προβλέψεις του 
προϋπολογισµού και αναφεροµένων γενικώς εις οικονοµικά του δήµου ζητήµατα. 

δ) η µελέτη και εισήγησις  µέτρων προς οικονοµικώτεραν διεξαγωγήν των υπηρεσιών του δήµου και 
βελτίωσιν του προϋπολογισµού δια της ελαττωσεως των εξόδων και αυξήσεως των εσόδων και 
λυσιτελεστέρας εν γένει ρυθµίσεως των οικονοµικών του δήµου. 

ε) η µελέτη και εισήγησις επί των σχεδίων πάσης φύσεως αποφάσεων και οικονοµικών συµβάσεων, εξ 
ων µέλει να επηρεασθή ο προϋπολογισµός. 

στ) η επιµέλεια εκδόσεως καταλογιστικών αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του δήµου δια 
παρουσιαζόµενα διαχειριστικά εν γένει ελλείµατα και η βεβαίωσις ως δηµοτικού εσόδου χρεών 
προερχοµένων εξ απωλείας ή βλάβης ειδών υλικού του δήµου. 

ζ) η παρακολούθησις των συµβάσεων , δι'ων προβλέπεται συµµετοχή του δήµου εις κέρδη διαφόρων εν 
γένει επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων, 

η) η µέριµνα της αποδόσεως εις δήµους και κοινότητας των υπέρ αυτών αναλογούντων ποσοστών εκ των 
εσόδων του προϋπολογισµού. 

θ) η παρακολούθησις, συγκέντρωσις και λογιστική απεικόνισις εις τα λογιστικά βιβλία των 
αποτελεσµάτων της εκτελέσεως του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του δήµου, της κινήσεως του 
δηµοτικού χρέους και της δηµοτικής περιουσίας. 

ι) η κατά τας κειµένας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος και του παρόντος διατάγµατος 
εκκαθάρισις και εντολή των εξόδων του δήµου. 

'Αρθρον 84 

ΙΙ. Υπηρεσία δηµοτικών προσόδων και δηµοτικής περιουσίας 

Εις την αρµοδιότητα της υπηρεσίας δηµοτικών προσόδων ανάγεται: 

α)   η εκτέλεσις πάσης εργασίας αφορώσης εις την κατ'εφαρµογήν των κειµένων διατάξεων επιβολήν, 
κατάργησιν µείωσιν ή αύξησιν των δηµοτικών φόρων, τελών και δικαιωµάτων ως και την κατά τους 
κειµένους νόµους και κανονισµούς βεβαίωσιν των εκ των ως άνω φόρων, τελών και δικαιωµάτων 
εσόδων του δήµου. 

     β)   ο έλεγχος των στοιχείων βεβαιώσεως πάσης άλλης  δηµοτικής προσόδου η βεβαίωσις ταύτης και 
η αποστολή εις το ταµείον του δήµου των οικείων βεβαιωτικών καταστάσεων, χρηµατικών καταλόγων 
κλπ. 

     γ)   η παρακολούθησις των αποδόσεων υπό του ∆ηµοσίου των συνεισπραττοµένων υπό των δηµοσίων 
ταµιών δηµοτικών φόρων. 

     δ)   η παρακολούθησις εν γένει των εις θέµατα δηµοτικών φορολογιών αναφεροµένων νόµων, 

     ε)   η εκτέλεσις πάσης, προπαρασκευαστικής εργασίας αφορώσης εις την διαγραφήν βεβαιωθέντων ή 
επιστροφήν αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωµάτων και η κατάρτισις των οικείων 
πρωτοκόλλων εκπτώσεως ή διαγραφής και καταστάσεων επιστροφής. 

    στ)   η διεξαγωγή πάσης προπαρασκευαστικής εργασίας δια την υπό των κατά τας κειµένας διατάξεις 
συνιστωµένων επιτροπών επίλυσιν  των µεταξύ δήµου και των φορολογουµένων προκυπτουσών 
φορολογικών αµφισβητήσεων και διαφορών, περί οφειλοµένων δηµοτικών φόρων, τελών και 
δικαιωµάτων. 

     ζ)   η κοινοποίησις των υπό των αρµοδίων οργάνων του δήµου ή των υπό των ως άνω επιτροπών 
εκδιδοµένων αποφάσεων και η παρακολούθησις της εγκαίρου εκτελέσεως τούτων. 

     η)  εκτέλεσις πάσης εργασίας σχετιζοµένης προς την κτηµατικήν περιουσίαν του δήµου και τα εξ 
αυτής έσοδα. 

Ειδικώτερον δε η επιµέλεια της κατά τας κειµένας εκάστοτε διατάξεις Νόµων, ∆/των, κανονισµών κλπ. 
εκµισθώσεως ή εκµεταλλεύσεως των αστικών  και αγροτικών κτηµάτων του δήµου και εγκαταστάσεων 
εν γένει, η επίβλεψις επί της ακριβούς εκτελέσεως των όρων µισθώσεως και χρήσεως αυτών της καλής 
συντηρήσεως και λειτουργίας εν γένει και η βεβαίωσις των εκ της εκµισθώσεως, χρήσεως ή 
εκµεταλλεύσεως τούτων προσόδων, ως δηµοτικών εσόδων. 

'Αρθρον 85 
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Πάσα δηµοσία αρχή ή δηµοτική υπηρεσία ενεργούσα ή επιµελουµένη λόγω αρµοδιότητος βεβαίωσιν 
δηµοτικών εσόδων υποχρεούται ν'αποστέλλη τους οικείους τίτλους,συµβόλαια, συµφωνητικά, αποφάσεις 
οιωνδήποτε δικαστηρίων, πειθαρχικάς αποφάσεις, πρακτικά δηµοπρασίας και εν γένει παν έγγραφον 
στοιχείον βεβαιωτικόν δηµοτικών εσόδων, εις την κατά το άρθ. 81 καθισταµένην αρµοδίαν, οικονοµικήν 
υπηρεσίαν του ∆ήµου. 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕ4ΡΟΝ 

Λογιστικόν των Κοινοτήτων 

'Αρθρον 86 

Η οικονοµική υπηρεσία των κοινοτήτων διεξάγεται υπό του γραµµατεώς της κοινότητος ή υπό της δια 
του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας της κοινότητας προβλεποµένης υπηρεσίας και των δηµοσίων 
ταµείων κατά τας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

'Αρθρον 87 

1. Αι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 56, 57, 74, 75 και 80 του παρόντος έχουν ανάλογον εφαρµογήν και επί των κοινοτήτων. 

'Αρθρον 88 

1.   Τα χρηµατικά εντάλµατα υπογράφονται υπό του Προέδρου της Κοινότητας και του γραµµατέως της 
κοινότητας ή του προισταµένου της επί τούτω υπηρεσίας. Μη υπάρχοντος γραµµατέως τα εντάλµατα 
υπογράφονται µόνον υπό του προέδρου της Κοινότητας. 

2.   Ο κοινοτικός ταµίας ο εξοφλών εντάλµατα άνευ προσυπογραφής υπό του Γραµµατέως της 
Κοινότητος υποχρεούται να αναφέρη τούτο εις τον Νοµάρχην εντός του µηνός καθ'ον εξώφλησε τα 
εντάλµατα ταύτα. 

'Αρθρον 89 

Εις τας κοινότητας τηρούνται τ'ακόλουθα βιβλία δι'έκαστον οικονοµικόν έτος: 

1)   βιβλίον δια την κατ'αύξοντα αριθµόν και χρονολογικήν σειράν  καταχώρησιν των εκδιδοµένων 
χρηµατικών ενταλµάτων και  

2)   βιβλίον βεβαιουµένων εσόδων δια την καταχώρησιν των υπό της κοινοτικής αρχής ή της δηµοσίας 
υπηρεσίας βεβαιουµένων κοινοτικών εσόδων. 

'Αρθρον 90 

     Ως προς τον έλεγχον των απολογισµών των κοινοτήτων έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις του άρθρου 
134 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

'Αρθρον 91 

     To από 12-5-1949 Β.∆ιατάγµα "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και 
κοινοτήτων" καταργείται. Εις τον επί των εσωτερικών Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και 
εκτέλεσιν του παρόντος. 
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