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      ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                                                                                                                                   
           ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ                                                         Κξέζηελα 13/ 07  / 2011 
    ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ                           Αξ. Πξση : 11933 

                                                                       
Έδξα: Κξέζηελα                                                                                        ΠΡΟ :                    
Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Γεσξγίνπ 22                        Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε Πειoπνλλήζνπ 
Σαρ. Κψδηθαο : 27055                                                Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ  
Σειέθσλν : 2625023220                               Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 
FAX:        26250-23220                                                        Γ/λζε Γηνίθεζεο    
Σκήκα Γνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ 
Πιεξνθνξίεο: Νίθνο Καξάκπειαο 
e-mail: dkresten@otenet.gr       
 
 
ΘΕΜΑ :  « Τποβολή Απόθαζηρ για έλεγσο». 
 
               
 

   αο ππνβάιινπκε έγθπξν απφζπαζκα απφ ην ππ’ αξηζ. 14/2011 πξαθηηθφ 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο  ηεο 7εο Ινπιίνπ 2011 , 
πνπ πεξηέρεη ηελ κε αξηζκφ 103/2011 απφθαζή καο κε ηίηιν ζέκαηνο: «Έγθξηζε 
έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ΓΔΗ γηα ηελ επέθηαζε δεκνηηθνχ 
θσηηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ», κε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 
δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινχκε γηα ην λφκηκν έιεγρν ηεο απφθαζεο απηήο. 
        
                                                                                                                      
                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                       ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ  
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 
ΓΔΗ 
ΕΧΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ: 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – ΑΡΜΟΓΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 
2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 

Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 

 
 
Απιθμόρ Απόθαζηρ :103 
   Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ:« Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ΓΔΗ γηα ηελ 

επέθηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ». 
 
 ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα 

ηελ 7ε ηνπ κελφο ΙνπΛίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 1 :00 κ.κ. ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , 
κεηά απφ ηελ ΑΠ 11348/30-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία 
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε. 

     Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο 
βξέζεθαλ παξφληα πέληε (5) κέιε , δειαδή  : 

 
      Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε            Α Π Ο Ν Σ Ε   
1) Υειμώναρ Ανδπέαρ          1) Μπαλιούκορ Διονύζιορ, Ππόεδπορ 
2) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ                  2) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ, Ανηιππόεδπορ           
3) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
4) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       
5) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    
 
Λφγσ ηεο δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Πξνεδξεχσλ αλέιαβε  ν θ. Υεηκψλαο Αλδξέαο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 , ηνπ Ν. 3852/2010 φπνπ νξίδεηαη φηη «αλ 
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, πξνεδξεχεη ν αληηπξφεδξνο θαη ζε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ην κέινο ηεο πιεηνςεθίαο ην 
νπνίν έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο». 

 Ο Πξνεδξεχσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  
θαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληφπνπινπ 
Βαζίιε, Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ , ηεο ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο 
Σξπθσλνπνχινπ Φαλήο , θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια Νηθφιανπ 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξνεδξεχσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υεηκψλαο Αλδξέαο γηα ην 11ν ζέκα,  
ελεκέξσζε ηελ Δπηηξνπή σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κειέηε γηα ηελ «επέθηαζε 
δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ». 

ην  Σερληθφ Πξφγξακκα θαη ζηνλ  ΚΑ 20-7325.024 έρεη γξαθεί πίζησζε 2.200,22€ 
γηα ην έξγν «επέθηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ» . 

Πξνθεηκέλνπ ε ΓΔΗ λα πξνβεί ζηηο εξγαζίεο απηέο , πξέπεη λα θνπεί ρξεκαηηθφ 
έληαικα πξνπιεξσκήο πνζνχ 2.200,22€ θαη λα ςεθίζνπκε ηελ πίζησζε. 

Με ην άξζξν 172 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06), νξίδνληαη ηα 
εμήο:   
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«1. Με απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο (Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πιένλ)  
κπνξεί λα εγθξίλεηαη  ε έθδνζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
δαπαλψλ, γεληθά, εθφζνλ ε πιεξσκή κε  ηαθηηθφ έληαικα ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ 
είλαη αδχλαηε ή απξφζθνξε. 

2. Σα εληάικαηα πξνπιεξσκήο εθδίδνληαη ζην φλνκα δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 
ππαιιήισλ.» 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32, παξ.1 θαη 2 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 
ηεχρνο Α') νξίδεηαη φηη: 

«1. Δληάικαηα πξνπιεξσκήο, είο άο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ηνηνχησλ 
ππφ ηνπ λφκνπ, εθδίδνληαη επ' νλφκαηη κνλίκνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ. Οχηνο 
θαζίζηαηαη ππφινγνο νθείισλ εληφο ηεο ηαθηήο πξνζεζκίαο λα απνδψζε 
ινγαξηαζκφλ ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ, ππνβάιισλ ηα 
θεθαλνληζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθσλ ην κε δηαηεζέλ πνζφλ.  

Η πξνζεζκία απνδφζεσο ινγαξηαζκνχ νξίδεηαη δηα ηεο πεξί εθδφζεσο ηνπ 
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο απνθάζεσο, ήηηο δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιπηέξα ηνπ 
ηξηκήλνπ θαη δένλ λα ιήγε έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξν ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο.  

2. Δπί ηε εηηνινγεκέλε αηηήζεη ηνπ ππνιφγνπ δχλαηαη ή θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ 
παξάγξαθνλ πξνζεζκία λα παξαηαζή επί έλα εηζέηη κήλα ελ νπδεκία φκσο 
πεξηπηψζεη πέξαλ ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.» 

χκθσλα κε ηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 
νξίδεηαη φηη: 

«1.Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζηο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ δη' εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο δηα δαπάλαο άιιαο ή ηαο δη' άο εμεδφζε ε πξνθαηαβνιή.  

2. Δλ νπδεκία πεξηπηψζεη επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο επ' νλφκαηη 
ππνιφγνπ κε απνδψζαληνο ινγαξηαζκφλ επί πξνεγνπκέλνπ εληάικαηνο 
πξνπιεξσκήο. 

3. Η πιεξσκή ησλ εμφδσλ δη' ά εμεδφζε έληαικα πξνπιεξσκήο ελεξγείηαη δη' 
εληνιψλ ηνπ δεκάξρνπ πξνζππνγξαθνκέλσλ ππφ ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο 
ήλ αθνξά ε δαπάλε εθ δηπινηχπνπ βηβιίνπ.  

4. Σν ζχλνινλ ησλ πνζψλ ησλ εληνιψλ πιεξσκήο δελ δχλαηαη λα ππεξβή ην πνζφλ 
ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.» 

Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 
νξίδεηαη φηη: 

«Οη ππφινγνη νθείινπλ σο πξνο ηελ θχιαμηλ θαη ηελ ελ γέλεη εμαζθάιηζηλ ησλ παξ’ 
απηψλ δηαρεηξηδνκέλσλ ρξεκάησλ λα θαηαβάιινπλ ηελ ελ θαη ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ, 
επζπλφκελνη δηα πάζαλ ηπρφλ επεξρνκέλελ απψιεηαλ ή κείσζηλ ησλ ρξεκάησλ 
ηνχησλ.  

Δάλ ηα πνζά ησλ εληαικάησλ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ακέζσο ππφ ησλ 
ππνιφγσλ άκα ηε εμνθιήζεη ησλ ζα γίλεηαη θαηάζεζηο απηψλ ή ησλ κε 
ρξεζηκνπνηεζέλησλ ππνινίπσλ εηο ηελ Δζληθήλ Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο ή εηο ην 
Σαρπδξνκηθφλ Σακηεπηήξηνλ, εθ'φζνλ ιεηηνπξγνχλ ηνηαχηα εηο ηελ έδξαλ ηνπ δήκνπ. Οη 
ππφινγνη νθείινπλ θαηά ηελ απφδνζηλ ηνπ ινγαξηαζκνχ λα επηζπλάςνπλ κεηά ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ην βηβιηάξηνλ ηεο θαηαζέζεσο θαη αλαιήςεσο Σξαπέδεο ή ηνπ 
Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ ελ ησ νπνίσ ζα αλαγξάθσληαη θερσξηζκέλσο πάζαη αη 
γελφκελαη θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο.» 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ , κε  δεδνκέλν φηη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ  απαηηείηαη 
ε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο,  πξέπεη λα ςεθίζνπκε ηελ πίζησζε 
2.200,22 €  ζηνλ ΚΑ 20-7325.024 γηα ην έξγν «επέθηαζε δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ» , λα νξίζνπκε ππφινγν ππάιιειν γηα ηελ πιεξσκή , 
θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν ελ ιφγσ ππάιιεινο πξέπεη λα απνδψζεη απηφ 
ην ινγαξηαζκφ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 
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Πξνηείλεηαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα πξνπιεξσκήο λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 
ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαο Σξπθσλνπνχινπ Φαλήο ε νπνία νξίδεηαη 
ππφινγνο, ιφγσ ηεο εηδηθφηεηάο ηεο σο ειεθηξνιφγνο κεραληθφο». 

Σν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο εμέθξαζε φηη δηαθσλεί κε 
ηελ επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε , φπσο είρε 
εθθξαζηεί θαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη ζπλεπψο δηαθσλεί κε ηελ παξνχζα 
απφθαζε γηα πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξνεδξεχσλ δήηεζε απφ ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ γηα ην ζέκα απηφ.  
Η Οικονομική Επιηποπή 

αθνχ άθνπζε ηνλ Πξνεδξεχνληα  θαη έιαβε ππφςε: 

 ην άξζξν 172 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) 

 ηα άξζξα 32,33,34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ 

(ΣΕΕΡΘ ΤΠΕΡ- ΕΝΑ ΚΑΣΑ) 
1) Γηαζέηεη –ςεθίδεη - πίζησζε 2.200,22 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20-7325.024 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2011 γηα ηελ πιεξσκή ηνπ έξγνπ  «επέθηαζε δεκνηηθνχ 
θσηηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Γξαγσγίνπ». 

2) Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ 
Γήκνπ θαο Σξπθσλνπνχινπ Φαλήο.  

3) Η απφδνζε ινγαξηαζκνχ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απφ ηελ ππφινγν ππάιειν 
θα Σξπθσλνπνχινπ Φαλήο ζα γίλεη κέζα ζε πξνζεζκία  δχν κελψλ , δειαδή ην 
αξγφηεξν κέρξη ηελ 7-9-2011. 

Με ηελ απφθαζε κεηνςεθεί ν θ. Γεσξγαθφπνπινο Μηιηηάδεο γηα ην ιφγν φηη δηαθσλεί 
κε ηελ ζπγθεθξηκέλε επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζηελ Σ.Κ. Γξαγσγίνπ , φπσο 
έρεη εθθξαζηεί θαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ίδην ζέκα. 

 
    Η απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 103/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινχζσο:  
        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΥΕΘΜΏΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟλΑΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

                                                                                                                      
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  
 
 

ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

                                            Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 
ΔΗΜΑΡΥΟ 


