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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 27  ΜΑΙΟΥ 2013

Από το πρακτικό 8/27-5-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Μαΐου  έτους 2013 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00΄  η

Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με

αριθμό  607/23-5-2013   πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που συμμετέχουν

σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης:

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη   της

Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                

ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ  27 /2013
ΘΕΜΑ  5o  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ 

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΡ4-ΨΨΞ



«1.  Με  απόφαση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  ή  του  κοινοτικού  συμβουλίου  μπορεί  να  εγκρίνεται  η

έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με  τακτικό

ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται

ότι:

«1.  Εντάλματα  προπληρωμής,  είς  άς  περιπτώσεις  επιτρέπεται  η  έκδοσις  τοιούτων  υπό  του  νόμου,

εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της

τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα

κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. 

Η προθεσμία  αποδόσεως  λογαριασμού  ορίζεται  δια  της περί  εκδόσεως  του εντάλματος  προπληρωμής

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα

προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία

να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας

άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 

2. Εν  ουδεμία  περιπτώσει  επιτρέπεται  η  έκδοσις  χρηματικού  εντάλματος  επ'  ονόματι  υπολόγου  μη

αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.

3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται  δι' εντολών του δημάρχου

προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου. 

4.  Το σύνολον  των ποσών των  εντολών  πληρωμής δεν δύναται  να υπερβή το ποσόν του εντάλματος

προπληρωμής.»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«Οι  υπόλογοι  οφείλουν  ως  προς  την  φύλαξιν  και  την  εν  γένει  εξασφάλισιν  των  παρ’  αυτών

διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν  την ην και  τοις ιδίοις  επιμέλειαν,  ευθυνόμενοι  δια πάσαν

τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. 

Εάν τα ποσά των  ενταλμάτων δεν πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν αμέσως  υπό των υπολόγων  άμα τη

εξοφλήσει  των θα γίνηται  κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις  την Εθνικήν

Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν

του  δήμου.  Οι  υπόλογοι  οφείλουν  κατά  την  απόδοσιν  του  λογαριασμού  να  επισυνάψουν  μετά  των

δικαιολογητικών  και  το  βιβλιάριον  της  καταθέσεως  και  αναλήψεως  Τραπέζης  ή  του  Ταχυδρομικού

Ταμιευτηρίου  εν  τω  οποίω  θα  αναγράφωνται  κεχωρισμένως  πάσαι  αι  γενόμεναι  καταθέσεις  και

αναλήψεις.»

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΡ4-ΨΨΞ



Ύστερα από αίτημα μας   με αριθ.  Πρωτ  587/2013  προς την ΔΕΗ σχετικά  με το  κόστος  επέκτασης
δικτύου φωτισμού σε διάφορα σημεία της Ελαφονήσου,  λάβαμε τo 1431/2013 έγγραφο σύμφωνα με τα οποίο
το αντίτιμο για την επέκταση δικτύου κατά 6 στύλους με ΦΣ -S17A   ανέρχεται  συνολικά στο ποσόν των
5366,40  € +ΦΠΑ23%=6.600,67  .
  Στο προϋπολογισμό 2013   και   στο ΚΑ 30/7325.01 έχουμε εγγράψει πίστωση 12.000,00  για
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ.

Σας  καλώ να αποφασίσουμε σχετικά .

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη της:

το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

και έκανε διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Να γίνει επέκταση στο δίκτυο φωτισμού του Δήμου  κατά έξι (6) στύλους με ΦΣ -S17A στις 
περιοχές Καλόγερα -Γήπεδο ,Καινούργιο λιμάνι και  Σταμάτη Λάκκα.

• Διαθέτει πίστωση 6.600,67 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α30/7325.01  του προϋπολογισμού έτους 2013

για ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ.

• Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της  υπαλλήλου του Δήμου κα Αρώνη

Φραντζέσκα.

• Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει  έως 27/8/2013 .

Η απόφαση έλαβε α.α. 27/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 8/27  ΜΑΙΟΥ 2013 

που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                                         ΡΟΥΜΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο      

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΡ4-ΨΨΞ


