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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Θέµα: Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής και ορισµός υπολόγου, για την
αντιµετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων
µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και
µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του
υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 172 “Εντάλµατα Προπληρωµής” του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), σύµφωνα µε
το οποίο ορίζονται τα εξής:
“α) 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.
β) Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων”
2. Tο άρθρο 32, παρ. α και β του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι:
“α) Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται
επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφειλών 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.
β) 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”,
3. Τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε τα οποία ορίζεται ότι:
“α) Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας
άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
β) Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
γ) 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.
δ) Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος
προπληρωµής”,
4. Το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') σύµφωνα µε το οποίο 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
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Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και
αναλήψεις”,
Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ, του Ν. 3852/10, σύµφωνα µε την οποία η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού,
εκτός από εκείνες που διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και εκτός από
εκείνες τις δαπάνες που διατίθενται χωρίς να απαιτείται απόφαση οποιοδήποτε οργάνου,
Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018),
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010”
Την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονοµικών (Α∆Α:
ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ)
το Π.∆. 80/2016 “Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016 και ειδικότερα το άρθρο
2 παρ. 2, β, το οποίο ορίζει ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται
και οι Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού (σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγµατοποίησης της σχετικής
δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα
Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. µε θέµα:
“Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”
Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δηµοτικού
προϋπολογισµού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρµόνιση της
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για
κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών”
Tις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 “περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα
21 και 23 του Ν. 3871/2010 “∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010),
Tην µε αρ. πρωτ. ΥΠΕΣ 19424/15.05.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 72ΚΨ465ΧΘ7-Κ23),
Την υπ΄αρίθµ. 839/2018 (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) Α∆Σ σχετικά µε την Έγκριση του Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο
6816/05-02-2019,
Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, το
οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) 19REQ004667799
Την υπ΄αριθµ. 176/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου,
Την υπ’ αριθµ. 3778/31288/01-10-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στoν
Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού κo Παναγιώτη Τσούκα,

Με την υπ΄αριθµ. 176/2019 Απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα την αναγκαιότητα
υλοποίησης της Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής µαθητών των γυµνασίων ∆ροσιάς
και ∆ιονύσου και µαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του
υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων ∆ιονύσου και - Rougemont-le Chateau
της Γαλλίας. Για τη πραγµατοποίηση της ανωτέρω φιλοξενίας από το Σάββατο 11 Μαίου 2019 έως και το
Σάββατο 18 Μαίου 2019, θα απαιτηθούν:η µίσθωση πούλµαν για τις µετακινήσεις, η διαµονή σε ξενοδοχείο των
τριών Γάλλων συνοδών, η ξενάγηση από γαλλόφωνους ξεναγούς, η προσφορά εδεσµάτων κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων, η σίτιση των τριών Γάλλων συνοδών, τα γεύµατα των δύο αντιπροσωπιών κατά τις µονοήµερες
εκδροµές τους, το αποχαιρετιστήριο δείπνο, η απονοµή αναµνηστικών πλακετών στους Γάλλους συνοδούς και
η ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω πρόγραµµα
παραµονής της γαλλικής αντιπροσωπείας στην χώρα µας.
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Για την προσφορά εδεσµάτων, την σίτιση των Γάλλων συνοδών, την προµήθεια αναµνηστικών πλακετών και
τα γεύµατα όπως όλα αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραµµα παραµονής της γαλλικής αντιπροσωπείας στην
χώρα µας, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής συνολικού ποσού
3.150,00€ ευρώ συµ/νου ΦΠΑ. Αναλυτικά: ποσό 850,00€ συµ/νου ΦΠΑ
για την προσφορά
εδεσµάτων(πρωινού υποδοχής και αποχαιρετιστήριο) ε) ποσό 550,00€ για τη σίτιση των Γάλλων
συνοδών συµ/νου ΦΠΑ ζ) ποσό 1.600,00€ συµ/νου ΦΠΑ για τα οµαδικά γεύµατα, ε) ποσό 150,00€
συµ/νου ΦΠΑ για προµήθεια 3τµχ. αναµνηστικές πλακέτες σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 10.6474.0003
µε την ονοµασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας ∆ήµου
∆ιονύσου και ∆ήµου Γαλλίας” για την υλοποίηση Φιλοξενίας - Γάλλων µαθητών στο πλαίσιο της ανταλλαγής
µαθητών των Γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College Michel Colucci της πόλης
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των
∆ήµων ∆ιονύσου και - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, του προϋπολογισµού ο.ε 2019 ο οποίος
ψηφίσθηκε µε την υπ’ αριθ. 839/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου( Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) και
επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής.

Προκειµένου ο ∆ήµος να καλύψει τις ανωτέρω δαπάνες πριν την άφιξη της αποστολής των Γάλλων
µαθητών και των συνοδών τους παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για
τα εξής:

1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 3.150,00€ Ευρώ, σε βάρος

2.

του ΚΑ 10.6474.0003 µε την ονοµασία “Έξοδα εκδηλώσεων και δράσεων στα πλαίσια Συµφώνου -Πλαισίου
ανταλλαγής µαθητών των Γυµνασίων ∆ροσιάς και ∆ιονύσου και µαθητών του College Michel Colucci της πόλης
Rougemont-le Chateau της Γαλλίας βάσει του υπογραφέντος Συµφώνου -Πλαισίου Συνεργασίας µεταξύ των
∆ήµων ∆ιονύσου και - Rougemont-le Chateau της Γαλλίας, προϋπολογισµού του ∆ήµου 2019, στο όνοµα
της υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ιονύσου Πατέλη Ειρήνης, µε σκοπό την αντιµετώπιση των ανωτέρω
δαπανών.
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής
εντός τριµήνου από την έκδοσή του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.
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