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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  301/2015 
 
 
 ΘΕΜΑ 1o (Έκτακτο): Διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  έκδοσης 

    ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη 
    δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός 
    υπολόγου 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα 
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της υπ' αριθ. 19329/9-10-2015 πρόσκλησης 
του Προέδρου της κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4. Δόσχορης Κων/νος. 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Παντελέου Κων/νος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Γεωργίου 
Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

          Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος 
πρότεινε τη συζήτηση τριών θεμάτων έκτακτα ως κατεπειγόντων, μεταξύ 
αυτών ως 1ου και του θέματος “Διάθεση  πίστωσης  και  έγκριση  έκδοσης 
ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη    δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ και 
ορισμός υπολόγου”, καθότι εκπνέουν οι προθεσμίες που έχει θέσει η 
ΔΕΔΔΗΕ για την πληρωμή των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του 
ανωτέρω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Ακολούθως κι επί του ανωτέρω θέματος, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 

1.Η υπ’ αριθμ. 188/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 
75ΩΕΩΛ3-Θ1Φ), περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε 
διάφορες περιοχές του Δήμου μας, και συγκεκριμένα:  

 στην περιοχή Λειβαδάκι, όπισθεν πρατηρίου AVIN στο Λουτράκι, προς 
ικανοποίηση αιτήματος του κ. Κόντη Λέοναρντ (απαιτούμενη δαπάνη 
#361,80# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από 
το υπ’ αριθμ. 2762/14-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ) 



 στην περιοχή Λειβαδάκι Λουτρακίου, προς ικανοποίηση αιτήματος του κ. 
Νικολού Δημητρίου (απαιτούμενη δαπάνη #217,08# €, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
2707/8-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ) 

 στην περιοχή Άνω Καρμπουνάρι Λουτρακίου, προς ικανοποίηση 
αιτήματος των κ.κ. Ζάγκα Σταύρου και Πλουμή Νικολάου (απαιτούμενη 
δαπάνη #2.344,95# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως 
προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 2706/8-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 

 στην περιοχή Φιλοθέη Λουτρακίου, προς ικανοποίηση αιτήματος του 
Συλλόγου Οικιστών Φιλοθέης (απαιτούμενη δαπάνη #144,72# €, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
2705/8-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ) 

 στην περιοχή Κυρα –Βρύση Ισθμίας, προς ικανοποίηση αιτήματος του κ. 
Κορδαλή Γεωργίου (απαιτούμενη δαπάνη #217,08# €, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
2775/15-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ). 

2.Η υπ’ αριθμ. 221/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 
Ψ9ΕΡΩΛ3-ΙΛΧ), περί έγκρισης ηλεκτροδότησης ενός πίλαρ με τριφασική 
ηλεκτρική παροχή Νο 1 στα Ίσθμια και συγκεκριμένα στη θέση «Κρυφή 
Παραλία», όπου ο Δήμος θα τοποθετήσει φωτιστικά σώματα κατά μήκος της 
παραλίας (απαιτούμενη δαπάνη #290,85# €, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 2829/20-7-2015 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ). 

3. Η υπ’ αριθμ. 222/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ 
6ΛΞΤΩΛ3-ΖΤΟ), περί έγκρισης επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε 
διάφορες περιοχές του Δήμου μας, και συγκεκριμένα:  

 στην περιοχή Άσπρα Χώματα στο Λουτράκι, προς ικανοποίηση αιτήματος 
του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ» 
(απαιτούμενη δαπάνη #2.344,95# €, συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 2983/31-7-2015 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ). 

 στην περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου, προς ικανοποίηση αιτήματος του 
Συλλόγου  «ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ»  (απαιτούμενη δαπάνη #1.172,47# €, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
2777/15-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ). 

 στην περιοχή Κάβου Ισθμίας, προς ικανοποίηση αιτήματος του κ. 
Πλαστήρα Ιωάννη (απαιτούμενη δαπάνη #2.417,31# €, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
2778/15-7-2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ). 
4.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου α) στον Κ.Α. 20-

7325.024 του σκέλους των εξόδων του, με τίτλο ““Επεκτάσεις 
ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε 
εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου 
– Περαχώρας”, και β) στον Κ.Α. 00-6515.003 του σκέλους των εξόδων του, με 
τίτλο “Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ κλπ)”, 
προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών των 
ανωτέρω επεκτάσεων.  

5.Η υπ’ αριθμ. 28/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ορθή 
επανάληψη (με ΑΔΑ 7ΙΧΩΩΛ3-ΤΑΗ), περί διάθεσης πιστώσεων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με την οποία διατέθηκε, μεταξύ άλλων, σε 
βάρος του  Κ.Α. 00-6515.003 του σκέλους των εξόδων του πίστωση ποσού 
#150,00# € (κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α-81/2015 Π.Α.Υ.). 

6.Η υπ’ αριθμ. Α-505/13-10-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Π.Α.Υ.), με την οποία δεσμεύεται συνολική πίστωση ποσού #9.511,21# σε 



βάρος του Κ.Α. 20-7325.024 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προς κάλυψη των δαπανών που 
απορρέουν από τις ανωτέρω επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.  

7. Η από 13/10/2014 εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου του Δήμου 
προς την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την οποία, κατόπιν των 
ανωτέρω, απαιτείται αφενός η διάθεση συνολικής πίστωσης #9.511,21# € σε 
βάρος του Κ.Α. Εξόδων 20-7325.009 και αφετέρου η έκδοση ενταλμάτων 
προπληρωμής και ο ορισμός υπολόγων για την καταβολή στη ΔΕΔΔΗΕ των 
απαιτούμενων για τις εν λόγω ηλεκτροδοτήσεις δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 
172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) καθώς και αυτές 
των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄), 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

  

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

 Α. Διαθέτει συνολική πίστωση ποσού #9.511,21# € σε βάρος του Κ.Α. 
20-7325.024 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος 
έτους, με τίτλο “Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες 
εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου 
στη Δημοτική Ενότητα Λουτρακίου – Περαχώρας”, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α-
505/13-10-2015 Π.Α.Υ., για καταβολή στην ΔΕΔΔΗΕ των δαπανών που 
απαιτούνται για τις επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού που εγκρίθηκαν 
δυνάμει των αριθμ. 188, 221 & 222/2015 Α.Δ.Σ., κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας. 
 Β. Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, συνολικού ύψους 
#9.513,91# €, για την καταβολή των δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες 
απαιτούνται για τις εν λόγω επεκτάσεις, και συγκεκριμένα:  
 
1) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Λειβαδάκι, όπισθεν πρατηρίου AVIN στο Λουτράκι συνολικού ύψους 
362,10 €  (ΑΔΣ 188/15).       

                Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 361,80 
€ και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 € 

 
 2) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Λειβαδάκι Λουτρακίου, συνολικού ύψους 217, 38 €  (ΑΔΣ 188/15).          

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
217,08 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
3) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Άνω Καρμπουνάρι  Λουτρακίου, συνολικού ύψους 2.345,25 €    (ΑΔΣ 
188/15).          

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
2.344,95 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
4) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Φιλοθέη  Λουτρακίου, συνολικού ύψους 145,02 €    (ΑΔΣ 188/15).      

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
144,72 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
 5) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Κυρα-Βρύση Ισθμίας, συνολικού ύψους 217,38 €   (ΑΔΣ 188/15).           



                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
217,08 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
6) Εντάλματος προπληρωμής για ηλεκτροδότηση ενός πίλαρ με τριφασική 
ηλεκτρική παροχή Νο 1  στη θέση Κρυφή Παραλία στα Ίσθμια για την 
ηλεκτροδότηση φωτιστικών σωμάτων συνολικού ύψους 291,15 €   (ΑΔΣ 
221/15).           

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
290,85 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
7) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Άσπρα Χώματα στο Λουτράκι συνολικού ύψους 2.345,25 €   (ΑΔΣ 
222/15).           

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
2.344,95 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
8) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου συνολικού ύψους 1.172,77 €   (ΑΔΣ 
222/15).           

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
1.172,47 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

   
9) Εντάλματος προπληρωμής για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην 
περιοχή Κάβου Ισθμίας συνολικού ύψους 2.417,61 €   (ΑΔΣ 222/15).           

                 Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024  με ποσό 
2.417,31 € και τον Κ.Α.  00-6515.003 με ποσό 0,30 €. 

 
Η πληρωμή των ανωτέρω δαπανών είναι αδύνατη με τακτικό 

ένταλμα, διότι βάσει του Ν. 4001/2011 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 στην κατασκευή των εν λόγω έργων. 

 
    Η απόδοση των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής θα 

γίνει έως 31/12/2015. 
 
 
 Γ. Ορίζει υπόλογο των ανωτέρω ενταλμάτων προπληρωμής, την κα 
ΠΑΠΠΑ Αλεξάνδρα, δημοτική υπάλληλο. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  301/2015. 

 
 

           Ο Πρόεδρος                         Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής   ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων             
    Δήμαρχος    
                                                              ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
  
    Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ   ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος  
 
          
 
   


