
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 

 
Εκ του υπ’ αριθ. 40/8-10-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   383/2018 Έγκριση της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση 
δικτύου δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Παναχράντου, & ορι-

σμός υπολόγου 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  8-10-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 18793/4-10-2018  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 
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 Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο θέμα     της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περι-
λήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’οψη των μελών, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 18790/4-10-2018 εισήγηση της 
Δ/ντριας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος πρ/σμού- Λογιστηρίου, στην οποία αναφέρει 
τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της, έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου δημοτικού 

φωτισμού στην περιοχή Παναχράντου, ορισμός υπολόγου, και διάθεση πίστωσης. 
ΣΧΕΤ. : 1. Η υπ’ αριθμό 42/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 6ΛΒ9ΩΚΠ-

ΓΘ1) 
2. η υπ’ αριθμό 91/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : Ω6ΗΘΩΚΠ-

2ΕΚ) 
3. το υπ’ αριθμό 18717/4-10-18 έγγραφο της διεύθυνσης Κ.Α.Π.Ε.Σ., 
4. η υπ’ αριθμό 459/12-9-18 ΑΑΥ με α/α στο ΜΔ : 6 

 
Ως γνωστό, από τις διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/2006 – ΦΕΚ 114Α΄) ορίζεται ότι, με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενι-
κά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή 
δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. 

Είναι επίσης γνωστό ότι, τα εντάλματα προπληρωμής «εκδίδονται στο όνομα μόνιμων δημόσιων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού…», η δε διαχείριση των ληφθέντων χρημάτων ορίζεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 100 έως 105 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄). 

Επίσης με την πιο πάνω (α) σχετική, χαρακτηρίστηκε οι Κ.Α. α) 20.6211.0002 με την ονομασία 
«Δαπάνη νέων συνδέσεων, επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος» και β) 00.6515.0001 με την ονο-
μασία «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών», ως δεκτικοί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. 

Ενόψει των πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 2, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», εισηγούμαστε στο σώμα, με βάση τις 
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διατάξεις των άρθρων 103/2γ και 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 
114/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τις σχετικές του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις 
σχετικές του άρθρου 100 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄), τη λήψη 
απόφασης σχετικά με: 

1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, συνολικού ποσού 2.536,60 € στο όνομα του υπολόγου, 
υπαλλήλου του Δήμου κου Καρδάτου Παναγιώτη, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό της 
διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 

2. Για την κάλυψη της δαπάνης αυτής έχει εκδοθεί η (δ) σχετική ως εξής  α) ποσού 2.353,80 € με α/α 6 
στο μητρώο δεσμεύσεων του δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0002 με την ονομασία «Δαπάνη νέων 
συνδέσεων, επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος» και  β) ποσού 0,80 € με α/α 9 στο μητρώο δε-
σμεύσεων του δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6515.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και προμήθειες τρα-
πεζών». 

3.  Σημειώνεται ότι, η διαχείριση των ληφθέντων χρημάτων από τον υπόλογο υπάλληλο, θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100, 101, 102 και 103 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄) και η απόδοση λογαριασμού της διαχείρισής τους θα γίνει με την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και την επιστροφή του μη διατεθέντος ποσού. 

 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α) Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, συνολικού ποσού 2.536,60 € στο όνομα του υπολό-
γου, υπαλλήλου του Δήμου κου Καρδάτου Παναγιώτη, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2018  
 
Β) Για την κάλυψη της δαπάνης αυτής έχει εκδοθεί η (δ) σχετική ως εξής  α) ποσού 2.353,80 € με α/α 
6 στο μητρώο δεσμεύσεων του δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 20.6211.0002 με την ονομασία «Δαπάνη 
νέων συνδέσεων, επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος» και  β) ποσού 0,80 € με α/α 9 στο μητρώο 
δεσμεύσεων του δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 00.6515.0001 με την ονομασία «Αμοιβές και προμήθειες 
τραπεζών». 
Σημειώνεται ότι, η διαχείριση των ληφθέντων χρημάτων από τον υπόλογο υπάλληλο, θα γίνει σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 100, 101, 102 και 103 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 143Α΄) και η απόδοση λογαριασμού της διαχείρισής τους θα γίνει με την υποβολή των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών και την επιστροφή του μη διατεθέντος ποσού. 
 

  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   383/2018  

 
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 8-10-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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