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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

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

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄74), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185
του Ν.4555/18: «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου
επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και
προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την
παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του
ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, των
υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας
από τους δήμους που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 

Α) Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2019 στον ΚΑ:20.7325.001
«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» υπάρχει δεσμευμένη
πίστωση 25.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ. 214 29-01-2019 ΑΑΥ.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας ψηφίστηκε με την αριθμ. 958/2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 13409/2018/2-1-2019 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Με την αριθμ. 37/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής
συνολικού ποσού 3.118,77€ σε βάρος της παραπάνω πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001.

Με την αριθμ. 44/2019 απόφαση της Ο.Ε. Βέροιας εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής
συνολικού ποσού 5.698,10€ σε βάρος της παραπάνω πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001.

Το σημερινό υπόλοιπο της πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των 16.183,13€.
Β) Έχοντας υπόψη :

 Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύων ηλεκτροφωτισμού λόγω
ανταποδότικότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.25/1975
(Α΄74), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 του Ν.4555/18.

 Το γεγονός ότι η πίστωση με ΚΑ:20.7325.001 επαρκεί για την κάλυψη των παρακάτω
έργων του ΔΕΔΔΗΕ :

1) Έργο Δήμου: 635 / Κωδικός Ενέργειας:783.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και
τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. Νατρίου 70w ιδιοκτησίας Δήμου.
Τοποθεσία: στο Μαυροδέντρι Βέροιας, σε εκτός σχεδίου περιοχή με συντεταγμένες:
40°32'12.86"Β/ 22°14'17.81"Α.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 1645/26-03-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Δεν πληρώνει ο ενδιαφερόμενος Δημοτικά τέλη-χωρίς κτίσματα.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260566510182021.
Σημείωση: Η υπηρεσία διαφωνεί με την υλοποίηση του αιτήματος καθώς αφορά σε
ηλεκτροφωτισμό αγροτικού δρόμου σε εκτός σχεδίου περιοχή χωρίς κτίσματα. Η υλοποίηση του
αιτήματος έγκειται στην Οικονομική Επιτροπή.
2) Έργο Δήμου: 1051 / Κωδικός Ενέργειας:1280.
Εργασία: Τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας με κατεύθυνση προς την παιδική χαρά (Καβαδία).
Τοποθεσία: στην παιδική χαρά Καβαδία, με συντεταγμένες : 40.523671° / 22.202431°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2377/19-04-2019.
Ποσό: 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
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3) Έργο Δήμου: 1129 / Κωδικός Ενέργειας:1330.
Εργασία: Κατάργηση των αριθμ. 26017710 & 26017711 παροχών και αύξηση ισχύος της ΙΦ
παροχής 26017712 σε ΙΙΙΦ-Νο3. Η κατάργηση των παροχών θα γίνει αφού έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες της αύξησης ισχύος.
Τοποθεσία: στο κτήριο ΚΕΠ, οδός Μητροπόλεως 55.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 1159/05-03-2019.
Ποσό: 1256,90€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260177120182021.
4) Έργο Δήμου: 901 / Κωδικός Ενέργειας:1368.
Εργασία: τοποθέτηση ενός (1) στύλου και ισάριθμου φωτιστικού Να70w ΦΟΠ Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στο τέρμα της οδού Σκαρίμπα στο Πανόραμα, με συντεταγμένες χ:345747,
ψ:4486058 και σύμφωνα με το σκαρίφημα της αίτησης.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 1795/01-04-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
5) Έργο Δήμου: 584 / Κωδικός Ενέργειας:1369.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός(1) νέου στύλου καθώς και τοποθέτηση
ενός(1) Φ.Σ. 70W ιδιοκτησίας Δήμου.
Τοποθεσία: μέχρι την ιδιοκτησία του κ.Δέλλα Δημητρίου (6973324151).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 1794/01-04-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
6) Έργο Δήμου: 1135 / Κωδικός Ενέργειας:1370.
Εργασία: Τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π. Δήμου
Βέροιας για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Κύπρου.
Τοποθεσία: στην οδό Κύπρου και Αριστοφάνους στην Βέροια (κάθετα στην οδό
Αριστοφάνους) με συντεταγμένες: 40.528497°/ 22.200420°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2462/24-04-2019.
Ποσό: 48,36€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
7) Έργο Δήμου: 948 / Κωδικός Ενέργειας:1371.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση δύο (2) νέων στύλων, τοποθέτηση δύο (2)
Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δήμου καθώς και αντικατάσταση ενός φωτιστικού τύπου ΔΕΗ σε
περιφεριακό δρόμο.
Τοποθεσία: στην Βεργίνα μπροστά στην οικία Σφήκα Κωνσταντίνου με συντεταγμένες:
40.483795°/ 22.315206°, 40.484053°/ 22.314778°, 40.483544°/ 22.315626°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2986/22-05-2019.
Ποσό: 2363,19€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
8) Έργο Δήμου: 701 / Κωδικός Ενέργειας:1372.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και
τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δήμου.
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Τοποθεσία: στην Μ.Σάντα, από το παρεκκλήσι Αγ.Αθανασίου μέχρι την είσοδο των
νεκροταφείων.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2698/10-05-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
9) Έργο Δήμου: 1090 / Κωδικός Ενέργειας:1373.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση δύο (2) νέων στύλων καθώς και
τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δήμου Να70W καθώς και ενός ΦΣ σε υφιστάμενο
στύλο.
Τοποθεσία: στην νέα διανοιγμένη οδό Γλύπτη Ευάνδρου. Ένα ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο(
40.509814°/ 22.192880°) και (2) νέοι στύλοι προς την οδό Ρωμανίας.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2878/17-05-2019.
Ποσό: 2314,83€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
10) Έργο Δήμου: 937 / Κωδικός Ενέργειας:1374.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και
τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. Nατρίου ιδιοκτησίας Δήμου ισχύος 70w.
Τοποθεσία: στην Τ.Κ.Μακροχωρίου επί της οδού Ι.Μεταξά 27 (απέναντι από την παροχή
2605595301 και ΒΔ) με συντεταγμένες χ:350919,68 και ψ:4489399,249(Β-ΦΑΣΗ, της αίτησης
με αριθ.37729/06-10-2016).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2876/17-50-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
11) Έργο Δήμου: 916 / Κωδικός Ενέργειας:1375.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και
τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ.Na70W ιδιοκτησίας Δήμου.
Τοποθεσία: στην οδό Αισώπου (Κάθετη Μελεάγρου προς Λαζοχώρι) με συντεταγμένες:
40.541762°/ 22.202150°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2877/17-05-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
12) Έργο Δήμου: 1136 / Κωδικός Ενέργειας:1376
Εργασία: Φ.Ο.Π. Δήμου Βέροιας (σε στύλους με ΦΣ αλλά με κατεύθυνση προς την
Εκκλησία).
Τοποθεσία: περιμετρικά στην Εκκλησία Τιμίου Προδρόμου για τον ηλεκτροφωτισμό
κοινόχρηστου χώρου (δρόμοι κοινόχρηστοι εντός της Εκκλησίας) με συντεταγμένες:
40.554084°/ 22.257223°- 40.553763°/ 22.257417°- 40.553457°/ 22.257415°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2461/24-04-2019.
Ποσό: 145,08€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
13) Έργο Δήμου: 1121 / Κωδικός Ενέργειας:1378.
Εργασία: Πρόσθετη οικονομική συμμετοχή της παροχής 26056628-01 μετά από λάθος
υπολογισμό του ΦΠΑ. Συνέχεια του αρ.180/15-01-2019 εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ το οποίο
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ολοκληρώθηκε με την αρ.37/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.
Τοποθεσία: Πεζόδρομος Παν.Τσαλδάρη, είσοδος από Μ.Αλεξάνδρου με συντεταγμένες:
40.523696°/ 22.203295°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 1565/210-3-2019.
Ποσό: 64,89€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Έργο Δήμου Βέροιας.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260566280182024.
14) Έργο Δήμου: 1124 / Κωδικός Ενέργειας:1382.
Εργασία: Τοποθέτηση τριών (3) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π. Δήμου
Βέροιας ή τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο (τερματικό)
Φ.Ο.Π. Δήμου Βέροιας.
Τοποθεσία: στην Τ.Κ. Ράχης, στο δρόμο μεταξύ της οικίας του κ.Τσαμπαλή Ζήση και Παυλίδη
με συντεταγμένες: 40.491657°/ 22.218899°- 40.491299°/ 22.218792°- 40.491288°/
22.218056°(τερματικός στύλος).
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 3076/23-05-2019.
Ποσό: 145,08€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη 27 τ.μ.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.
15) Έργο Δήμου: 974 / Κωδικός Ενέργειας:1387.
Εργασία: Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση ενός (1) νέου στύλου καθώς και
τοποθέτηση ενός (1) Φ.Σ. ιδιοκτησίας Δήμου Να70w.
Τοποθεσία: Oδός Φωκίωνος 6 στην Βέροια με συντεταγμένες:40.5222600, 22.1933620.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2460/24-04-2019.
Ποσό: 1157,42€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.

Γ) Η καταβολή της δαπάνης γίνεται σε κατάστημα τραπέζης και τα έξοδα ανέρχονται στο
ποσό των 0,80€ / κωδικό πελάτη (αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής). Το κόστος της παραπάνω
δαπάνης προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των 3,20€.

Σύμφωνα με την αριθμ. 268/88 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που αφορά
στην έγκριση σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ - Δήμου Βέροιας και των
αριθμ.50244/26-2-2011 & 50365/4-4-2006 εγγράφων της ΔΕΗ, η επέκταση του δικτύου
φωτισμού, η τοποθέτηση και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων σε στύλους Φ.Ο.Π.,
γίνεται αποκλειστικά από την ΔΕΔΔΗΕ.

Με το αριθμ. ΗΜ/Φ./51384/23-10-08 προγενέστερο έγγραφό της η ΔΕΗ-περιοχή Βέροιας
μας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αίτημά μας για έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει
για ηλεκτροδοτήσεις παροχών, επεκτάσεις, μετατοπίσεις-παραλλαγές δικτύων πόλης, διότι
στην περίπτωση που δεν θεωρηθεί από την επίτροπο του Ε.Σ. το σχετικό ένταλμα του Δήμου
και δεν υλοποιηθεί το αίτημά μας θα είναι αδύνατη η ακύρωση του ήδη εκδοθέντος τιμολογίου
της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Να εγκρίνει, σύμφωνα με την αριθμ. 214/29-01-2019 Α.Α.Υ., την έκδοση εντάλματος

προπληρωμής ποσού 14.491,83€ (14.491,83€+3,20€) σε βάρος της πίστωσης με
ΚΑ:20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου
Βέροιας Σαχινίδη Κωνσταντίνου, ΠΕ Μηχανολόγου-Μηχανικού, για την υλοποίηση του
παραπάνω σκοπού.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό
της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό,
μέχρι τις 07-09-2019.
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Συνημμένα : Τα αριθ.: 1645/26-03-2019, 2377/19-04-2019, 1159/05-03-2019, 1795/01-04-2019,
1794/01-04-2019, 2462/24-04-2019, 2986/22-05-2019, 2698/10-05-2019, 2878/17-05-2019, 2876/17-
50-2019, 2877/17-05-2019, 2461/24-04-2019, 1565/210-3-2019, 3076/23-05-2019, 2460/24-04-2019,
έγγραφα ΔΕΔΔΗΕ.

Εσωτ. Διανομή: Αρχείο Γ2

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Συντάξας

Δαλιγκάρος Σωκράτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

…./…/2019

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

…./…./2019

Ο Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων

Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός

…./…./2019


