
 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   30ης/22-09-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Αριθµός απόφασης:  334/2015 ΘΕΜΑ: 

 

 

         Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 22ας Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα 

Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 

υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 

40628/17-09-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 

∆ηµάρχου ∆ράµας , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό 

και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( 

ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 

         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 

παρόντα 6 µέλη : 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Σολάκης Άγγελος 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7.       
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
3.       Ζαχαριάδης Παύλος    

Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 

απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 

Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  

∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. 

αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης 

στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα  

 

 

Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής  

και ψήφιση πίστωσης για « Επεκτά-  

σεις  δικτύου Φωτισµού ∆. Κ. Ξηρο-  

ποτάµου» ποσού 23.316,43 €. 
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            O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 9ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 40688/17-09-2015 

έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προϋπολογισµού & 

Λογιστηρίου  του  ∆ήµου ∆ράµας  σχετικά µε το θέµα περί «Έκδοσης εντάλµατος 

προπληρωµής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις  δικτύου Φωτισµού ∆. Κ. 

Ξηροποτάµου» ποσού 23.316,43 €.», και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά :       

           Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , έχει όπως παρακάτω : 

«ΣΧΕΤ :  Η  µε  αριθµ.  430/2015 Α∆Σ 

        Σε εφαρµογή της µε αριθµό  27/VII/2009 πράξης του  ελεγκτικού συνεδρίου, 

για την πληρωµή   της δαπάνης   για την  επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

στην ∆Κ Ξηροποτάµου (Τοποθέτηση 1Μ/Σ 50KVA-14 στύλων & 13 ΦΣ S-17 και 1 

µετρητή φοπ στον Υ/Σ 84  στην ∆Κ Ξηροποτάµου) απαιτείται η έκδοση 

εντάλµατος 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 20.7325.04  «Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου» ποσού  
23.316,43 € 

        Ως ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού από τον υπόλογο ορίζεται η 30 

Νοεµβρίου 2015, η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 32 των Β∆ 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α ) δεν δύναται να είναι 

µεγαλύτερη του τριµήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.      

        Παρακαλούµε για την άµεση λήψη απόφασης, επί του ως άνω θέµατος, διότι 

η επιστολή της ∆ΕΗ που αφορά την  δαπάνη   για την  επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού στην ∆Κ Ξηροποτάµου (Τοποθέτηση 1Μ/Σ 50KVA-14 στύλων 

& 13 ΦΣ S-17 και 1 µετρητή φοπ στον Υ/Σ 84  στην ∆Κ Ξηροποτάµου)   ισχύει 

µέχρι την 20/11/2015 και για την ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 20.7325.04  

«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού Ξηροποτάµου»µε το ποσό των   23.316,43   €». 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, την 302/2015 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και το έγγραφο της υπηρεσίας  

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

• Για την ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 20.7325.04  «Επεκτάσεις δικτύου 

φωτισµού στην ∆Κ Ξηροποτάµου» µε το ποσό των   23.316,43   €.» 

• Για την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής  δαπάνη   για την  επέκταση 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην ∆Κ Ξηροποτάµου (Τοποθέτηση 1Μ/Σ 50KVA-14 
στύλων & 13 ΦΣ S-17 και 1 µετρητή φοπ στον Υ/Σ 84  στην ∆Κ Ξηροποτάµου)   
ισχύει µέχρι την 20/11/2015 και για την ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 20.7325.04  
«Επεκτάσεις δικτύου φωτισµού ∆Κ Ξηροποτάµου» µε το ποσό των   
23.316,43   €.» 

• 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 30η 
Νοεµβρίου 2015. 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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