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ΘΕΜΑ  5ο : Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την 
                    κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις
                    δημοτικού φωτισμού, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 25, 26, 
                    27, 28, 48 και 75/2022 ΑΔΣ. 

Σήμερα την 19η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και  ώρα  10:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  10:30  (χρόνος  λήξης),  πραγματοποιήθηκε
τακτική,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  78  του  Ν.  4954/2022  (Φ.Ε.Κ.  136/09.07.2022  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  12835/15-07-2022  πρόσκληση  του
Προέδρου  κ.  Γεωργίου  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗ -  Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,  προκειμένου  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της
ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά  (7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  δήλωσαν  συμμετοχή επτά  (7),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ  -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Λογοθέτης Κων/νος,
6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7.Νικολάου Σωτήριος. 

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
3. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959).
4. Ο Κ.Α.  20-7325.024 με τίτλο «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Λουτρακίου-Περαχώρας»  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2022  με
εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00 €.
5. Ο Κ.Α.  20-7325.023 με τίτλο «Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Αγίων Θεοδώρων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 με εγγεγραμμένη
πίστωση ποσού 20.000,00 €.
6. Ο Κ.Α. 00-6515.003 με τίτλο «Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών
(ΕΛΤΑ κλπ)»  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2022  με  εγγεγραμμένη
πίστωση ποσού 4.500,00 €.
7. Η υπ’ αριθ. Α-97/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης σε βάρος του
Κ.Α. 00-6515.003 με τίτλο «Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ
κλπ)» συνολικού ποσού 3.000,00 €.
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8. Η υπ’ αριθ. Α-583/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης  σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.024  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Λουτρακίου-Περαχώρας» συνολικού ποσού 2.314,83 €.
9. Η υπ’ αριθ. Α-584/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης  σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.024  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Λουτρακίου-Περαχώρας» συνολικού ποσού 1.350,86 €.
10. Η υπ’ αριθ. Α-585/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης  σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.024  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Λουτρακίου-Περαχώρας» συνολικού ποσού 48,36 €.
11. Η υπ’ αριθ. Α-586/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.023  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Αγίων Θεοδώρων » συνολικού ποσού 293,07 €.
12. Η υπ’ αριθ. Α-587/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.024  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Λουτρακίου-Περαχώρας» συνολικού ποσού 292,64 €.
13. Η υπ’ αριθ. Α-588/2022 Απόφαση ανάληψης δαπάνης υποχρέωσης σε βάρος του
Κ.Α.  20-7325.023  με  τίτλο  «Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  και  λοιπές  δαπάνες
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ
Αγίων Θεοδώρων » συνολικού ποσού 145,08 €.
14. Το από 11-07-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
προς την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή  είναι αναγκαίο να
προβεί  στην  έγκριση  έκδοσης  ενταλμάτων  προπληρωμής  καθώς  και  στον  ορισμό
υπολόγου αυτών, συνολικού ποσού 4.453,24 €. 

Η Οικονομική Επιτροπή,  αφού έλαβε υπόψη της  τα ανωτέρω,  καθώς και  με  τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντος του κ.
Λογοθέτη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

1. Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού  4.453,24 € και
συγκεκριμένα:  
α. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ
στην Κυρά Βρύση, συνολικού ποσού 2.316,23 € (ΑΔΣ 25/2022,  ΑΟΕ 124/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των  2.314,83 €
και τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1.40 €.
β. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ
στην Κυρά Βρύση, συνολικού ποσού 1.352,26 €  (ΑΔΣ 26/2022 ΑΟΕ 124/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 1.350,86 € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1.40 €.
γ. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ
στον Άγιο Χαράλαμπο, συνολικού ποσού 49,76 € (ΑΔΣ 27/2022, ΑΟΕ 124/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 48,36 € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.
δ. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ
στον Άγιο Δημήτριο  Αγ. Θεοδώρων, συνολικού ποσού 294,47 € . (ΑΔΣ 28/2022,  ΑΟΕ
124/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.023 με το ποσό των 293,07 € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.



ε. για κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ
στα Ίσθμια μετατόπιση pillar), συνολικού ποσού 294,04 € (ΑΔΣ 48/2022 ΑΟΕ 217/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.024 με το ποσό των 292,64 € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.
στ. για  κάλυψη  δαπανών  προς  ΔΕΔΔΗΕ  για  επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού  του
ΔΕΔΔΗΕ στον Άγιο Χαράλαμπο  Αγ. Θεοδώρων,  συνολικού ποσού 146,48 €   (ΑΔΣ
75/2022,  ΑΟΕ 279/22).
Το χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.023 με το ποσό των 145,08 € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με το ποσό των 1,40 €.

Η πληρωμή των ανωτέρω δαπανών είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα, διότι
βάσει του Ν. 4001/2001 η ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα πρέπει ο Δήμος μας να καταβάλλει το
ποσό της συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης για να προχωρήσει η κατασκευή
των εν λόγω έργων.

Η  απόδοση  των  ανωτέρω  χρηματικών  ενταλμάτων  προπληρωμής  θα  γίνει
εντός  τριμήνου από την λήψη της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15-
6-59 (ΦΕΚ 114/Α/1959) και όχι αργότερα από την λήξη του οικονομικού έτους 2022.

2. Υπόλογος έχει οριστεί η δημοτική υπάλληλος κα. Μητρογιάννη Κων/να, σύμφωνα με
την υπ΄ αριθ. 376/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 316/2022

            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             Δήμαρχος                                                     
                                                                                 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
             

                                                                     ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων
                                     
                                                                                 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης

                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
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