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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  34/2014 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 10
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα :  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς 

κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού  και ορισμός υπολόγου» 

                                          

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  τη 3η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00   

συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από τηλεφωνική  πρόσκληση 

του Προέδρου προς  τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα 

- 5 - μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     
 

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος         1. Κωνσταντίνος  Μηνάς, αν και νόμιμα  προσκλήθηκε 

2. Ευαγγελία Δημητρίου, Αντιπρόεδρος 2. Αρπατζή Φωτεινή, αν και νόμιμα  προσκλήθηκε 

3. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος                                        

4. Εμμανουήλ Σοφίλλας 

5. Αντώνιος  Ζάγορας, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα.           

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 Με την αρίθμ. 61/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με την 46/2014 

εγκρίθηκε η επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η σύνδεση νέων παροχών ως παρακάτω: 

α)  Περιοχή Βουνάρα, ποσό 274,17€ 

β)   Περιοχή Φρυ, ποσό 274,17€ 

γ)   Πάρκο Αγίας Μαρίνας, ποσό 274,17€ 

δ)   Πλατεία Αγ. Δημητρίου, ποσό 274,17€  

ε)   Πλατεία Βρύσης, ποσό 274,17€ 

στ) Προς οικία Ευαγγελίας Σακελλαρίδη, ποσό 1.037,50 

ζ)   Διαφορά συμμετοχής για την επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση αντί δεκατριών Φ.Σ. σε 

δεκαέξι νέων Φ.Σ. από την Πλατεία Μαρούκλας – Αποθήκη Τσουκαλά, ποσό 3.112,51€ 

η)   Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση επτά (7) Φ.Σ. από κτήριο Παλαιού Γυμνασίου προς οικία 

Εμμανουήλ Πέπη, ποσό 7.262,53€ 

θ)   Επέκταση δικτύου Χ.Τ. για την τοποθέτηση έξι (6) Φ.Σ. στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Χαδιών, ποσό 

6.225,02€ 

ι)   Παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου Χ.Τ. στην περιοχή Χρουσουλά έξω από την οικία Εμμανουήλ 

Ασπρά, ποσό 1.673,88€. 

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου υπάρχει πίστωση ποσού 30.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.7326.0001,  με 

τίτλο «Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού». 



Σελίδα 2 από 3 

 

 Με την ίδια επίσης απόφαση εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός του ΚΑ 20.7326.0001 ,στον οποίο είναι 

εγγεγραμμένη πίστωση 30.000 ευρώ και έχει τίτλο «Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» 

ως δεκτικού έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής. Η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  επ΄ 

ονόματι μονίμων υπαλλήλων, προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του ΒΔ 17-

5/15-6-59 «Περί Οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10 , η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του 

προϋπολογισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. 

Επειδή η δαπάνη προς τη ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να προκαταβληθεί, όπως προκύπτει και από τα αριθ. πρωτ. α) 

51150/2013,  β)51149/2013,  γ)51148/2013, δ)51147/2013, ε)51146/2013,  στ)51144/2013, ζ)51141/2013, 

η)51142/2013,  θ)51143/2013, ι)51145/2013  έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ, δεν μπορεί να γίνει με την έκδοση 

τακτικού εντάλματος πληρωμής, εισηγούμαστε: 

Α. Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.682,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ   20.7326.0001 

με τίτλο «Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» και την έγκριση έκδοσης εντάλματος 

προπληρωμής ύψους 20.682,29, για την κάλυψη δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ. 

Β. τον ορισμό της  υπαλλήλου του Δήμου Χαλκιά Σταματίνα , ως υπολόγου. 

Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει μέχρι 31/08/2014. 

 

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') 

 τα αριθ. πρωτ. α) 51150/2013,  β)51149/2013,  γ)51148/2013, δ)51147/2013, ε)51146/2013,  

στ)51144/2013, ζ)51141/2013, η)51142/2013,  θ)51143/2013, ι)51145/2013  έγγραφα της 

ΔΕΔΔΗΕ, με το οποία ορίζεται το κόστος για την επέκταση δικτύου δημοτικού 

ηλεκτροφωτισμού  και την σύνδεση νέων παροχών  και ότι τα ποσά προκαταβάλλονται. 

 Τα αιτήματα από το Δήμο Κάσου 

 την αρίθμ. 61/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία τροποποιήθηκε με την 46/2014 

 

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

 

1. Διαθέτει πίστωση  20.682,29 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7326.0001 του προϋπολογισμού έτους 

2014 για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού και 

συνδέσεις νέων παροχών. 

2.  Εγκρίνει την έκδοση ενταλμάτων  προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. 

Χαλκιά Σταματίνα. 

3. Η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη ή απρόσφορη με τακτικό ένταλμα διότι  σύμφωνα με τα  τα 

αριθ. πρωτ. α) 51150/2013,  β)51149/2013,  γ)51148/2013, δ)51147/2013, ε)51146/2013,  

στ)51144/2013, ζ)51141/2013, η)51142/2013,  θ)51143/2013, ι)51145/2013  έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ   

τα ποσά πρέπει να καταβληθούν προκαταβολικά. 

4. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως 31/08/2014. 

 

 

Η απόφαση πήρε α/α 34/2014. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
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Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     υπ: Ευαγγελία  Δημητρίου 

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

 υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

  

                                                         

 

         

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                        Σταματίνα Ι. Χαλκιά 


