
 

 
 

   
  

 

      Α∆Α: 7ΝΤ4Ω9Μ-Τ47

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 212/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 18
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  25-6-2014 

ΘΕΜΑ 9
ο
: Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος  του ΚΑ 

20.7336.12 για «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ  Ξηροποτάµου» 

ποσού 2.926,56 €. 

                            Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 25η του µηνός  Ιουνίου 
2014 και ώρα 11.00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ. 33679/20-6-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του προέδρου και του αντιπροέδρου  στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 

πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζαχαριάδης Παύλος            Χαρακίδης Κυριάκος  
Νικολαίδης Φώτιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος   Τερζής Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Χλιάρα Παναγιώτα 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο   προεδρεύων  εισηγούµενος το 9 ο  
 θέµα της   ηµερήσιας  διάταξης  

διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 33488/20-6-
2014 έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , σχετικά µε την 
Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για  «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού στην 
∆.Κ. Ξηροποτάµου » ποσού  2.926,56 €  σε βάρος του ΚΑ 20.7336.12 ,το 
οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής » 

 
ΣΧΕΤ :  Η µε  αριθµ. 291/2014 Α∆Σ 

 

 



 

 
 

   
  

 

 
        Σε εφαρµογή της µε αριθµό  27/VII/2009 πράξης του  ελεγκτικού συνεδρίου, για την 
πληρωµή πλέον των δαπανών για την µετατόπιση ιστών δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην ∆.Κ. 
Ξηροποτάµου   απαιτείται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής. 
Το ένταλµα προπληρωµής εκδίδεται όταν υπάρχει αδυναµία έκδοσης τακτικού εντάλµατος 
πληρωµής.  
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η αδυναµία έκδοσης εντάλµατος οφείλεται στο γεγονός ότι, δεν 
υπάρχει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών γιατί  η ∆ΕΗ αρνείται να προβεί στην έκδοση του 
καθώς δεν µπορεί να εκδόσει Τ.Π.Υ επί πιστώσει. 
Η σχετική διαδικασία (έκδοση εντάλµατος προπληρωµής) προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 
Προτείνεται λοιπόν η έκδοση ενός εντάλµατος προπληρωµής µε υπόλογο τον Άρµεν Γεώργιο, 
µόνιµο υπάλληλο της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου µας, σε βάρος της ακόλουθης 
πίστωσης : 

1) του ΚΑ 20.7336.12 «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ  Ξηροποτάµου» ποσού 
2.926,56 € 

        Παρακαλούµε για την άµεση λήψη απόφασης, επί του ως άνω θέµατος, διότι η επιστολή 
της ∆ΕΗ που αφορά την τακτοποίηση της εργασίας για την µετατόπιση ιστών δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού στην ∆.Κ. Ξηροποτάµου    ισχύει µέχρι την 06/08/2014 . 
 
 
 

      Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 
είδε τις διατάξεις  του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) και λαµβάνοντας 
υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

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

1.Για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για «Μετατοπίσεις δικτύου 
φωτισµού ∆.Κ. Ξηροποτάµου » ποσού  2.926,56 € µε υπόλογο τον Γεώργιο 
Άρµεν, µόνιµο υπάλληλο της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου µας, σε βάρος 
του ΚΑ 20.7336.12 
 
2.Το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του τακτικού 
υπαλλήλου Γεώργιου Άρµεν, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε 
τις εντολές του ∆ηµάρχου.  
Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογ/σµού  από τον υπόλογο ορίζεται η 06/08/2014. 
 
3.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  
∆ράµας.    
                                                                                                                      

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 212/2014 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου           


