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ΘΕΜΑ: «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής»
Κατ΄ εφαρµογή των νοµοθετικών ρυθµίσεων µε τις οποίες επήλθαν αλλαγές
στον ν.3852/10, σας γνωρίζουµε τις αρµοδιότητες για τις οποίες είναι πλέον
αρµόδια η Οικονοµική Επιτροπή. Συγκεκριµένα, µε τους νόµους 4555/2018 (ΦΕΚ
133 Α΄), 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α΄) και 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α΄) επήλθαν αλλαγές τόσο
στο άρθρο 176 «Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής περιφερειών» του ν.3852/10
όσο και σε άλλες επιµέρους διατάξεις αυτού, όπως π.χ του άρθρου 159
«Αρµοδιότητες του Περιφερειάρχη», τις οποίες παρακαλούµε και να τηρούνται
απαρέγκλιτα.
Αναλυτικά, το άρθρο 176 του Ν. 3852/10 , «Αρµοδιότητες Οικονοµικής
Επιτροπής» αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε ως εξής:
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο
και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας της περιφέρειας.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές
αρµοδιότητες:
α)

Συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισµό της περιφέρειας.

β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά
τρίµηνο έκθεση προς το περιφερειακό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται
η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην
οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου.
γ)

Προελέγχει τον απολογισµό.

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης
του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών
συµβούλων, εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο περιφερειάρχης, ο
αντιπεριφερειάρχης ή µέλος του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς
προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η
επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η µετακίνηση ήταν
επιβεβληµένη ή όχι.
ε)
Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
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στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραµµα προσλήψεων προσωπικού κάθε
κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης
της ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας και έχει την ευθύνη της υλοποίησής
του.
η) «Αποφασίζει αιτιολογηµένα για την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε
περίπτωση νοµοθεσία.» Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει
το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς
επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ι)

Καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της.

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και
την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο
µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείµενο είναι άνω
των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό
συµβούλιο. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης
και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων
εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου.
ιγ)
Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας
αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας ή Οµάδων
διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον
περιφερειάρχη για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες
γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην υποπαράγραφο ∆.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών,
υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του περιφερειάρχη για την
απευθείας ανάθεση.
ιε)

Εισηγείται για ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών
αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ)

Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των
ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
κ)
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την
ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν
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προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της είναι
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ∆Κ.
κα) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και
εκµίσθωση κινητών και ακινήτων.»
2. Για τις περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση
λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει
και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης
του αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της
προηγούµενης παραγράφου.
3. Η οικονοµική επιτροπή, µε ειδική απόφαση που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών της, µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της
αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης,
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»
Ενδεικτικά σας επισηµαίνουµε, ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι πλέον
αναρµόδια:
Για την έγκριση των αναθέσεων του άρθρου 118 του ν.4412/2016, καθώς
στην παρ. 19 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι : “19. Στις περιφέρειες, ως «αρµόδια
υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν.
4412/2016 (Α'147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
νοείται ο περιφερειάρχης’’
Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων
στον προϋπολογισµό πιστώσεων, οι οποίες δεν χρήζουν εξειδίκευσης
καθώς στην παρ. 2 του άρθ. 14 του Ν. 4625/19, ΦΕΚ-139 Α/31-8-19 ορίζεται
ότι: «στ) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας
αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου,
εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την
απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονοµικής
επιτροπής για µέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.
Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται
στο
αναλυτικότερο
δυνατό
επίπεδο
κωδικοποίησης
του
προϋπολογισµού.»
- Επισηµαίνουµε ότι οι εισηγήσεις περί έγκρισης δαπανών που εµπίπτουν
αποκλειστικά στην αρµοδιότητα της Ο.Ε. σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα, θα
πρέπει να υποβάλλονται από τον οικείο αντιπεριφερειάρχη µετά από εισήγησή του
Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης το οποίο
ταυτόχρονα µε τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης , θα βεβαιώνει και την µη
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εξειδίκευση της αιτούµενης πίστωσης στον ισχύοντα Π/Υ. Σε κάθε άλλη περίπτωση
ανάλογης εισήγησης, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανωτέρω βεβαίωση
του τµήµατος Π/Υ µε ανάλογη αναγραφή των ισχυουσών διατάξεων.
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε για την ενυπόγραφη ενηµέρωση των υπαλλήλων της
υπηρεσίας σας και την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω Νόµων, προκειµένου να
αποστέλλονται από τις υπηρεσίες, µόνο θέµατα που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της Ο.Ε., ώστε να αποφεύγεται άσκοπη αλληλογραφία και
καθυστερήσεις τόσο στη υλοποίηση των έργων όσο και στις πληρωµές της ΠΚΜ.
Τέλος παρακαλείσθε οι εισηγήσεις που αποστέλλετε προς έγκριση να είναι
ολοκληρωµένες, πλήρεις (µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία), αιτιολογηµένες,
αρµοδίως υπογεγραµµένες και σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία .

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Αθανασιάδου– Αηδονά Ε. Αθηνά

Πίνακας Αποδεκτών
Γρ. Περιφερειάρχη
Γρ. Αντιπεριφερειαρχών
Γρ. Εκτελεστικού Γραµµατέα Π.Κ.Μ.
Γρ. Προέδρου Περ.Συµβουλίου Π.Κ.Μ.
Γρ.
Προέδρου
Μητροπολιτικής
Επιτροπής
Γρ. Γενικών ∆/ντών
Όλες τις ∆/νσεις, τα Αυτοτελή Τµήµατα &
Αυτοτελή Γραφεία της ΠΚΜ (Έδρα &
ΜΕΘ)
Υποδ/νσεις Οικ/κού-Ανθρωπίνων
Πόρων όλων των Π.Ε.
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όλες τις υπηρεσίες της Ενότητάς τους)
Κοιν.: Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής
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