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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

 

Απόσπασμα από το 28ο πρακτικό της από  24-08-2018  συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου των υπ’ αριθ. 412 &413/2018 Χρηματικών 

ενταλμάτων προπληρωμής» 

Σήμερα στις 24 Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00, η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Κω,  συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22098/20-08-2018 πρόσκληση, που 

εκδόθηκε από την Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε  στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – 

«Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» .    

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο 

σύνολο των   μελών ήσαν :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη                                         1. Βασιλειάδης Σπύρος                          

2. Ζερβός Εμμανουήλ                                                         2.  Γιωργαράς Αντώνιος      

3.  Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία                                    3.  Πής Σταμάτιος        

4.  Κιάρης Μηνάς                                             οι  οποίοι  κλήθηκαν  και  αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν   

5.   Μουζουράκης Θεόφιλος    

6.   Χατζηχριστοφή Ειρήνη 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω,  κα Γεωργαντή Στυλιανή, για 

την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010.   

Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης 

και εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

ΘΕΜΑ: 8ο 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 279 

Η  Πρόεδρος  εισηγούμενη το 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε  ότι  με 

την υπ’ αριθ.105/21.05.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση 

ποσού 2.737,65€ που αφορά το κόστος για α) την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ,  στην 

περιοχή  Λαγκάδα της Κω και β) την σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης της 

εγκατάστασης που βρίσκεται στην πλατεία Τσιγκούρα στην Κέφαλο,  σε βάρος του ΚΑ 

20.7335.0001(α/α εκθέσεις 586/2018, 603/2018) του προϋπολογισμού του Δήμου, 

οικονομικού  έτους 2018.  
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Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μυτιληνιός Κωνσταντίνος  και 

ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει  εντός τριών (3) μηνών από 

την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος προπληρωμής.   

  

Με δεδομένο ότι έχουν περαιωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την 

προπληρωμή των ανωτέρω δαπανών,  ο υπόλογος κ. Μυτιληνιός Κωνσταντίνος έχει 

υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται 

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Για τους παραπάνω λόγους η πρόεδρος πρότεινε, σύμφωνα και με τα στοιχεία που 

προσκομίστηκαν,  την απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου  κ. Μυτιληνιό Κωνσταντίνο   ,  

της διαχείρισης του εν λόγω ποσού. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας  διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις επί του θέματος.   

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε  τα μέλη να ψηφίσουν. 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η Πρόεδρος κα Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και πέντε (5) 

μέλη: 1) Γρηγοριάδου - Παντελίκιζη Βασιλεία,  2) Ζερβός Εμμανουήλ, 3) Μουζουράκης 

Θεόφιλος,  4) Κιάρης Μηνάς και 5) Χατζηχριστοφή Ειρήνη. 
 

 

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και       

απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της :         

  

•   Την εισήγηση της Προέδρου. 

•   Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010. 

• Οι  αριθ. Πρωτ. 14877/19.05.2017,  2102/23.01.2018  αιτήσεις του Δήμου Κω  

• Τα Α.Π.  52016/24-11-2017,   5391/27-02-2018   έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ,  

Περιοχή Κω. 

• Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κω για το 2018, σε βάρος του 

ΚΑ20.7335.001(α/α  εκθέσεις 586/2018, 603/2018). 

•   Το άρθρο 158 παρ.3 του ν 3463/06. 

• 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 συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. 

• Την αριθ. 105/2018 απόφαση ΟΕ με την οποία ορίστηκε ο  υπόλογος.  

• Τα αριθ. 412 &413/2018 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής. 

• Το υπ’  αριθ. 21930/16.08.2018 έγγραφο του υπόλογου υπαλλήλου. 

• Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν. 

 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Εγκρίνει την  απόδοση λογαριασμού, των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 412 

& 413/2018. 

2. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπόλογου και ειδικότερα, του υπαλλήλου του Δήμου            

κ. Μυτιληνιό Κωνσταντίνο, ο οποίος ορίστηκε για την προπληρωμή δαπάνης 

συνολικού ποσού  2.737,65€,  που αφορά την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ,  στην 

ΑΔΑ: ΨΩΚ5ΩΛΕ-9ΘΛ



  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 3 

περιοχή  Λαγκάδα της Κω και την σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης της 

εγκατάστασης που βρίσκεται στην πλατεία Τσιγκούρα στην Κέφαλο. 

……………………………………………………………………………………………......   

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.  

 

     Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής            Τα μέλη: 

           Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

1. Ζερβός Εμμανουήλ 

2. Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία 

3. Κιάρης Μηνάς 

4. Χατζηχριστοφή Ειρήνη 

5. Μουζουράκης Θεόφιλος 
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