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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 39/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/18-05-2020
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 18.05.2020 ημέρα Δευτέρα και μεταξύ των ωρών 11:00 έως 19:00
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (αρ.
ΦΕΚ Β΄55 /11-03-2020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά το
διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από
την με αρ. πρωτ. 2722/18.05.2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Νισύρου για να λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα
Iωάννης Τριανταφύλλου

Απόντες

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα και τα επτά μέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 1ο έκτακτο θέμα, λέει τα
παρακάτω:
«Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
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.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται
ότι:
1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου,
εκδίδονται επ' ονόματι 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.».
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
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.
3. 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.

ΑΔΑ: 6ΗΔΛΩΚΜ-ΡΑΟ
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλματος
προπληρωμής.
Τέλος σύμφωνα με το άρ. 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«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.
Εάν 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 αναγράφονται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και
αναλήψεις».
Με την αρ. 124/2019 απόφαση του ΔΣ Νισύρου εγκρίθηκε η σύναψη η Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Νισύρου με θέμα: «Επισκευή - Οδοστρωσία Οδού
Χαρουπιά – Λύδια Δ. Νισύρου». Στο άρθρο 6. «Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του Έργου», παρ. 2α
της ΠΣ αναφέρονται τα παρακάτω:
«2. Το Έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος Α, από:
α. Ίδιους πόρους του Δήμου Νισύρου έως του ποσού των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων
είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (129.822,92 €). Ειδικότερα, από το προαναφερθέν ποσό ο
Δήμος Νισύρου υποχρεούται να καταθέσει το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννέα ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτών (74.009,28 €) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών
για την υλοποίηση της οδοστρωσίας. Η διάθεση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση ισόποσου
παραβόλου από την αρμόδια ΔΟΥ Υπέρ Δημοσίου. Στη συνέχεια, το πρωτότυπο παράβολο θα υποβληθεί
στη Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μέσω του
οποίου θα ζητηθεί το ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σύνολο του ποσού να διατεθεί με την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης προκαταβολικά».
Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι με την με υπ’ αριθ. πρωτ. 112/1285/21.02.2020 (ΑΔΑ:
9ΛΛΞΩΚΜ-Α97) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης του Δημάρχου Νισύρου διατίθεται η πίστωση των
143.767,97€, πρέπει να προβούμε σε κατάθεση του ποσού των 74.009,28 ευρώ σε υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ), υπέρ του «ΥΠΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ», για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή
– οδοστρωσια οδού Χαρουπια-Λυδια Δήμου Νισύρου» από το τεχνικό προσωπικό της ΜΟΜΚΑ.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
 Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
 Την αρ. 124/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Νισύρου με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νισύρου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Επισκευή -οδοστρωσία
οδού Χαρουπιά – Λύδια Δ. Νισύρου».
 Την από 10.02.2020 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ. 20SYMV006328005) του Δήμου Νισύρου με
το ΥΠΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ
 Την με υπ’ αριθ. πρωτ. 112/1285/21.02.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΛΞΩΚΜ-Α97) ΑΑΥ και βεβαίωση του
προϊσταμένου, επί της ανωτέρω Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2020.
1.
2.

3.

4.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Νισύρου κ.
Μπίλη Ασημένη, η οποία θα είναι υπόλογος μόνο για την μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.
Ορίζει διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Νισύρου με αριθμό ΙΒΑΝ:
GR7201402050205002002000153 στην ALPHA BANK, την υπάλληλο του Δήμου Νισύρου κ. Μπίλη
Ασημένη του Γεωργίου (ΑΦΜ 076912146), με σκοπό να εκδώσει τραπεζική επιταγή ύψους
74.009,28 ευρώ σε διαταγή του Προϊσταμένου της ΔOY Κω, υπέρ του «ΥΠΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ», για την
εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης: «Επισκευή – οδοστρωσία οδού Χαρουπιά-Λύδια
Δήμου Νισύρου».
Η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα, διότι η απόδοση λογαριασμού της
μορφής αυτής δεν είναι συμβατή με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος, από τη στιγμή
που τα άρθρα 6, παρ. 1β και 2β της Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπουν πως για την υλοποίηση
της οδοστρωσίας οδού απαιτείται η κατάθεση του ποσού των 74.009,28 € στο Υπουργείο
Οικονομικών υπέρ του ΥΠΕΘΑ.
Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως 18.08.2020.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 39/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 19-05-2020
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Χαράλαμπος Διακομιχάλης
Κατσιματίδου Άννα

