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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

                 Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ                                         ΒΕΡΟΙΑ 25/05/2018 

       ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ      

   ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ 

           Γραφείο Γ2   

Ταχ. Διεύθ.  : Βικέλα 4 

Πληροφορίες : Δαλιγκάρος Σωκράτης              ΠΡΟΣ : 

Τηλ.  : 23313 – 50556 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος 

προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις 

δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων». 

 

Α) Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι 

γραμμένες στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο 

έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν (ψηφιστούν) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν 

πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν.3463/06), οι οποίες 

διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία 

αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται 

από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν.4270/14, Εγκ. 

ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 80/2016). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν.3463/06) και του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν.3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 

παρ. 3 & 4 του Ν.3463/06, διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του 

Δημάρχου). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014 τ.Α΄) 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι: «Νόμιμη είναι η δαπάνη εφόσον: α) 

προβλέπεται από διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εξυπηρετεί "την 

αποστολή"  του οικείου φορέα και β) υπάρχει εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό σχετική 

πίστωση».  

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α΄) και 

συγκεκριμένα: 

α) Με τις διατάξεις της παρ. 2β΄ του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι: 

«2β΄. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής 

δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. 

β) Με τις διατάξεις της παρ. 1α΄ του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 80/2016, ισχύει ότι: 

«1. Για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:  

α. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών 

Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του 

άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ.2 του 

Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά 

την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β' του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει 

υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα 

ζητήματα. Παράλληλα, καταχωρεί το ποσό αυτής στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και 

δεσμεύει, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (π.σ.) μοναδικό αριθμό καταχώρισης.  

Ακολούθως, αποστέλλει το υπόψη σχέδιο απόφασης στο διατάκτη για υπογραφή και, μετά 

την επαναφορά ενός αντιτύπου αυτής, προβαίνει στην ανάρτησή της στο διαδίκτυο 

(πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και στην καταχώριση της στο Μητρώο Δεσμεύσεων, καθώς και 

στις λοιπές νόμιμες ενέργειες για την εκτέλεση της δαπάνης.  

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι «Τεκμηριωμένο Αίτημα» είναι το αρχικό έγγραφο αίτημα 

που καταρτίζει ο οικείος Διατάκτης, για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΑΥ).  

Στους Δήμους «Διατάκτης» (σε αντίθεση με την Κεντρική Διοίκηση) είναι κατά κύριο λόγο 

συλλογικό όργανο (Οικονομική Επιτροπή κατά βάση ή Δημοτικό Συμβούλιο για τις δαπάνες 

της παρ.3 του άρθρου 158 ΚΔΚ) και όχι μονομελές όργανο (εκτός από τις δαπάνες της παρ.4 

του άρθρου 158 ΚΔΚ). 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 στον ΚΑ:20/7325.001  

«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» υπάρχει γραμμένη 

πίστωση  25.000€ εκ των οποίων το ποσό των 22.167,33 € έχει ήδη απορροφηθεί, ενώ το 

σημερινό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των 2.832,67 €. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέροιας ψηφίστηκε με την αριθμ. 822/2017 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 12531/04-01-2018 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.  

Με την αριθ. 124/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ενιχύθηκε η 

παραπάνω πίστωση με το ποσό των 15.000€ και εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. 2288/22-03-2018 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

Γ)  «Έχοντας υπόψη : 

 Την ανάγκη επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βέροιας. 

 Το γεγονός ότι το υπόλοιπο του παραπάνω ΚΑ:20/7325.00, δηλαδή το ποσό των 15.000,00€ 

το οποίο ψηφίστηκε με την 124/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

επαρκεί. 

 Τα παρακάτω έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ : 

1. Έργο Δήμου: 923 / Κωδικός Ενέργειας:1250 

Εργασία :Τοποθέτηση δύο(2) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου 

Βέροιας. 

Τοποθεσία: στην Παλιά Λυκογιάννη, στην οικία Ελευθεριάδη Νικόλαου με συντεταγμένες:  

40.597379°/ 22.242132° και  40.597356°/ 22.242705°. 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2404/07-05-2018. 

Ποσό : 96,72 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη 

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 
2. Έργο Δήμου: 976 / Κωδικός Ενέργειας:1185 

Εργασία :τοποθέτηση (1) ενός  Φ.Σ ιδιοκτησίας Δήμου 100w σε υπάρχοντα στύλο   Φ.Ο.Π 

Δήμου Βέροιας. 

Τοποθεσία: στο Κάτω Βέρμιο, στο τέλος του οικισμού (έναρξη περιφεριακής οδού) με 

συντεταγμένες: 40.548819, 22.028286. 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2403/07-05-2018. 

Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Έργο Δήμου Βέροιας 

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 

3. Έργο Δήμου: 989 / Κωδικός Ενέργειας:1243 

Εργασία :επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά (5) νέων στύλων και τοποθέτηση  νέων ισάριθμων Φ.Σ. 

ιδιοκτησίας Δήμου. 
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Τοποθεσία: στην οδό τέρμα Ρωσσοπροσφύγγων, πρών Διαλογητήρια Σ. Εκατού. 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2601/15-08-2018. 

Ποσό : 5787,08 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει σημαντικά Δημοτικά τέλη επί σειρά ετών χωρίς 

ανταπόδοση-θετική εισήγηση υπηρεσίας για προτεραιότητα(444m
2
)  

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 

4). Έργο Δήμου: 1022 / Κωδικός Ενέργειας:1242 

Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου 

Βέροιας. 

Τοποθεσία: στην  περιοχή Γιοτζαλίκια, στην οδό Δήμιτσα Μαργαρίτη, απέναντι από την οικία 

Τσαμήτρος Γεώργιος, με συντεταγμένες: 40.514545/22.196632. 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2778/22-05-2018. 

Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Έργο Δήμου Βέροιας 

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 

5). Έργο Δήμου: 1023 / Κωδικός Ενέργειας:1249 

Εργασία :Τοποθέτηση ενός(1) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντα στύλο Φ.Ο.Π.Δήμου 

Βέροιας. 

Τοποθεσία: στην τ.κ. Πατρίδας, δίπλα στο καφενείο Βασίλη Κουπίδη με συντεταγμένες  

40.560043° και  22.188431°. 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2777/22-05-2018. 

Ποσό : 48,36 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη 

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 

6). Έργο Δήμου: 1024 / Κωδικός Ενέργειας:1254 

Εργασία :Τοποθέτηση δύο (2) Φ.Σ Νατρίου Υ.Π-70W σε υπάρχοντες στύλους Φ.Ο.Π.Δήμου 

Βέροιας. 

Τοποθεσία: στην περιοχή Καβάκια Ράχης, μπροστά στην οικία Τερζάκη Αικαταερίνη με 

συντεταγμένες :  40.498778°/ 22.213321° &  40.498606°/ 22.213468°(κατ'εκτίμηση). 

Αριθμός εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ: 2779/22-05-2018. 

Ποσό : 96,72 € με το Φ.Π.Α. 

Εντός/Εκτός σχεδίου: Εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. 

Δημοτικά τέλη: Ο ενδιαφερόμενος πληρώνει Δημοτικά τέλη(70τ.μ.) 

Αριθμός ηλεκτρονικής πληρωμής: 8260298260182023. 

Δ) 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 των 

παραπάνω δαπανών 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 ΔΕΗ. 

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 ΔΕΗ, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

Με το άρθρο 172 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι: 

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

Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 158 του ν.3463/2006. 

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Να εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00€ από τον ΚΑ:20.7325.001 

«Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων», του προϋπολογισμού του 

Δήμου έτους 2018 για τον παραπάνω σκοπό. 

B) Να κοινοποιήσει την απόφασή της, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς τον 

Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της 

σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών για την υπογραφή του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

Δ) Να ψηφίσει την ανωτέρω πίστωση συνολικού ποσού 15.000,00€ σε βάρος του 

ΚΑ:20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων» του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία και θα διατεθεί 

μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την υπογραφή της Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΑΥ) από το διατάκτη. 

Ε) Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.126,40€ (6.125,60€+0,80€) 

σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ:20.7325.001 «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και 

μετατοπίσεις στύλων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, στο όνομα του 

υπαλλήλου του Δήμου Βέροιας Σαχινίδη Κωνσταντίνου, Μηχανολόγου Μηχανικού 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 24-08-2018. 
 

Συνημμένα  

Τα αριθμ.: 2404/07-05-2018, 2403/07-05-2018, 2601/15-08-2018, 2778/22-05-2018, 2777/22-05-2018, 2779,/22-

05-2018  έγγραφα ΔΕΔΔΗΕ  
 

ΕΔ 

Αρχείο Γ2 

 

 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 
 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Δαλιγκάρος Σωκράτης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

…./…/2018 

Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Βουτσιλάς Στέφανος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

…./…./2018 

Ο Προϊστάμενος 

Η/Μ Έργων 

Μ.Ε.Δ / α.α 

 

 

 

Ιωαννίδης Μαυρουδής 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

…./…./2018 
 


