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ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 135/2016

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς
κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις
δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου»
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα
την 25η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 12894/21-072016 πρόσκληση του Προέδρου 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. Αντιπρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος – Αντιπρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Βλάσσης
Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος (β΄ αναπληρωματικό μέλος, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Παντελέου Κων/νο).
Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Δόσχορης Κων/νος,
3.Στάμου Γεώργιος.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
3. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
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 2016
5. Ο Κ.Α. 00-6515.003 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ
κλπ)» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016
6. Η υπ΄ αριθ. Α- 81/2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6515.003
με τίτλο: Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ κλπ), ως δαπάνη πάγιου
χαρακτήρα συνολικού ύψους 150,00 €.
7. Η υπ’ αριθ. 32/2016 Aπόφαση Oικονομικής Eπιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων
οικονομικού έτους 2016.
8. Η υπ΄ αριθ. 473/2016 Πρόταση ανάληψης 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 #2.495,82# €.
9. Η υπ’ αριθ. 102/2016 Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης επεκτάσεων
δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο Λουτράκι.
10. Η από 25-07-2016 εισήγηση του Γραφείου Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να προβεί:
α) στη διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.024 με τίτλο: «Επεκτάσεις
ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις
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κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας» του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2016, συνολικού ύψους #2.495,82# € σύμφωνα με την υπ’ αρ. 473/2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και
β) στην έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου, συνολικού ύψους
#2.496,12# €, για την τοποθέτηση (2) στύλων με φωτιστικά σώματα επί της οδού Αγησιλάου
στην περιοχή Σκάρπα-Δροσιά στο Λουτράκι.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα

1) Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού #2.495,82# €, σε βάρος του Κ.Α. 207325.024 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 2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 473/2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
2) Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς τη
ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση (2) στύλων με φωτιστικά σώματα επί της οδού Αγησιλάου
στην περιοχή Σκάρπα-Δροσιά στο Λουτράκι, συνολικού ύψους #2.496,12# €.

Το Χρηματικό ένταλμα θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.024 με ποσό #2.495,82# € και
τον Κ.Α. 00-6515.003 με ποσό #0,30# €
Η πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα, σύμφωνα με το
υπ΄ αριθ. 1187/15 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, η οποία 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 εντός τριμήνου
από την λήψη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.1 του άρθρου 32 του Β.Δ.
17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') .
3) Ορίζει υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο κ. Παπαγρηγορίου Δονάτο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 135/2016.
Ο Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας
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