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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 326/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη έκδοσης Εντάλματος 
Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για τη δαπάνη σύνδεσης του 4ου 
Γυμνασίου Ωραιοκάστρου με το δίκτυο Ύδρευσης της «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
επτά (7), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
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ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:  
 
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 αιτιολογημένη 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.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν 
του εντάλματος προπληρωμής.» 
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 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 γίνεται 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». 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το τμήμα τεχνικών έργων, της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το Α.Π. 18561/09-09-2021 έγγραφό του μας 
παραθέτει τα εξής : 
 
«Παρακαλώ όπως θέσετε στην Οικονομική Επιτροπή το παρακάτω θέμα: Έκδοση 
Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός Υπολόγου για την πληρωμή της παρακάτω 
δαπάνης στα πλαίσια του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 
Για το κόστος σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο Ύδρευσης της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» που 
ανέρχεται στο ποσό των 1.791,89 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). H 
Χρηματοδότηση θα είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133. 
 Επειδή το θέμα είναι άμεσο παρακαλούμε όπως άμεσα πάρετε απόφαση για την 
έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό Υπολόγου (Μπάτος Γεώργιος) για την 
πληρωμή της «ΕΥΑΘ Α.Ε» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ: 
 
1. Να εγκρίνουμε την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 1.791,89 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)  για τη δαπάνη σύνδεσης του 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ με το δίκτυο Ύδρευσης της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» στα πλαίσια του έργου 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 
H Χρηματοδότηση θα είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133. 
 
 
Το ποσό 1.791,89 € ευρώ θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 30.6279.1001   του 
προϋπολογισμού έτους 2021. 
 
2. Να ορίσουμε υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής. Προτείνεται ως υπόλογος ο 
δημοτικός υπάλληλος Μπάτος Γεώργιος. 
 
Η απόδοση του Λογαριασμού προτείνω να γίνει ως τις  30-10-2021. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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2. το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). 

3. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

4. το Α.Π 18561/09-09-2021 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Έργων. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού  ποσού 1.791,89 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)  για τη δαπάνη σύνδεσης του 4ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ με το δίκτυο Ύδρευσης της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» στα 
πλαίσια του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

 
H Χρηματοδότηση θα είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133. 

 
 

Το ποσό 1.791,89 € ευρώ θα βαρύνει τον  Κ.Α.Ε. 30.6279.1001   του 
προϋπολογισμού έτους 2021. 

 
 
2. Ορίζει υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής τον δημοτικό υπάλληλο Μπάτο 

Γεώργιο. 
 
 Η απόδοση του Λογαριασμού θα γίνει ως τις   30-10-2021. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 326/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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