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Εκ του υπ’ αριθ. 23/22-5-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   212/2018 Εγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) 
και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί 
στον πρ/σμό οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 2/99070/0026-23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οι-

κονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  22-5-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 9783/18-5-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 9ο  θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν 
περιλήψει αντικειμένου , και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 9418/11-5-
2018 εισήγηση από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρίου, η οποία ανα-
φέρει τα εξής:  
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομι-
κού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/99070/0026 – 
23/12/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) 

 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014, όπως αυτές ισχύουν, «Ανάληψη 

υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου 
και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση). Προκειμένου να 
αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεστεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης 
της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση)». 

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του Π.Δ 
113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
Π.Δ 80/2016 ορίζονται τα εξής: 

«Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέ-
ωσης, δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα άμεσα και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με 
ευθύνη των Προϊστάμενων Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστώσεις που:  

α) έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο πολυετών υποχρεώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δα-
πάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκτελούμενου προϋπολογισμού και 

ΑΔΑ: 75ΖΔΩΚΠ-ΥΨΚ
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β) αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες υποχρεώσεις 
και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοί-
που μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω.» 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο τα παραπάνω και μετά την αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 65/2018 απόφαση δημοτικού συμ-
βουλίου (ΑΔΑ : ΩΩ4ΘΩΚΠ-ΦΞ0), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 26693/9987/2-5-2018 από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εισηγούμαστε την έγκριση των δαπα-
νών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έ-
χουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, ως εξής :  
 

Διάθεση πίστωσης ποσού 102.098,65 €, σε βάρος του Κ. Α. 40.8123.0001 του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού του δήμου μας οικονομικού έτους 2018 και έγκριση των παρακάτω πα-
ραστατικών ΠΟΕ :  
 

Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙ
Α 

ΠΑΡ/ΚΟ ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΠΟΣΟ 

1 10/12/20
7 

446 18605 ΜΠΑΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

102.098,65 

 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και την διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, ως εξής :  
 

Διάθεση πίστωσης ποσού 102.098,65 €, σε βάρος του Κ. Α. 40.8123.0001 του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού του δήμου μας οικονομικού έτους 2018 και έγκριση των παρακάτω πα-
ραστατικών ΠΟΕ :  
 

Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙ
Α 

ΠΑΡ/ΚΟ ΚΩΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΗΣ 

ΠΟΣΟ 

1 10/12/20
7 

446 18605 ΜΠΑΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

102.098,65 

 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   212/2018 
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 22-5-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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