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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και 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 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
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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.»

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€, σύμφωνα με την 214 ΑΑΥ/29-01-2019

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 αρ. 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. Το σημερινό
υπόλοιπο της πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των 21.881,23 €.

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: 1123 / Κωδικός Ενέργειας:1328

Εργασία :Τοποθέτηση δύο(2) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου
Βέροιας.
Τοποθεσία: στον δρόμο μπροστά από την επιχείρηση PLIDO MONOS SOY, με
συντεταγμένες: 40.536500°/ 22.215891° & 40.536873°/ 22.215669°.
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 909/20-02-2019.
Ποσό : 96,72€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη
Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023.

2) Έργο Δήμου: 1134 / Κωδικός Ενέργειας:1364
Εργασία :Eπέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά (4) στύλους και τοποθέτηση (20) νέων Φ.Σ.
Ιδιοκτησίας Δήμου Νa100W.
Τοποθεσία: από την διαστάυρωση του "Μασούτη" έως και την επιχείρηση Venus GROWERS
με συντεταγμένες:ΦΣ:40.541223°,22.211207°/ 40.541039°, 22.211406°/ 40.540853°,
22.211808°/ 40.540708°, 22.212172°/ 40.540614°, 22.212353°/ 40.540447°, 22.212677°/
40.540319°, 22.212925°/ΝΕΟΣ ΣΤΥΛΟΣ+ΦΣ:40.540139°, 22.213158°/ΦΣ:40.540028°,
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22.213424°/ΝΕΟΣ ΣΤΥΛΟΣ+ΦΣ:40.539883°, 22.213585°/ΦΣ:40.539798°, 22.213838°/ΝΕΟΣ
ΣΤΥΛΟΣ +ΦΣ:40.539527°, 22.214054° /ΦΣ: 40.539000°, 22.215199°/40.538067°,
22.217203°/ 40.537932°, 22.217025°/ 40.537765°, 22.217203°/ 40.537894°, 22.217489°/
40.537952°, 22.217629°/ 40.538154°, 22.218045° 40.538292°, 22.218357°
Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: Σε αναμονή-Υπολογισμός βάσει προηγούμενων χρεώσεων.
Ποσό : 5403,44€ με το Φ.Π.Α.
Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Δημοτικά τέλη: Ναι: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη.
Η υπηρεσία συμφωνεί με το αίτημα αλλά διαφωνεί με την σειρά πρoτεραιότητας. Το αίτημα της επιχείρησης
Venus GROWERS είναι εύλογο καθώς η επιχείρηση καταβάλει εδώ και πολλά έτη πολύ μεγάλα ποσά για
Δημοτικά Τέλη (παροχή *****044-02), όμως σύμφωνα με το άρθρο 111, παρ. ιδ του Ν.3584/2007 / Πειθαρχικά
παραπτώματα του κώδικα δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων “ως πειθαρχικό παράρτημα των υπαλλήλων
αποτελεί και η “αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων”.
Το παραπάνω αίτημα είναι νεώτερο πολλών άλλων υποθέσεων για τις οποίες δεν θα επαρκεί η εγγεγραμένη
πίστωση. Η υλοποίησή του έγκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.

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

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 την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.500,96€ (5.500,16 € + 0,80€) σε
βάρος της πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001 και την αριθμ. ΑΑΥ 214/29-01-2019 με τίτλο:

«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» του προϋπολογισμού
του Δήμου έτους 2019, στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας Ιωαννίδη
Μαυρουδή, Ηλεκρτολόγο Μηχανικό ΠΕ, 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 07-06-2019.
Συνημμένα : το αριθ. 909/20-02-2019 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ.
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