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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 215/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
20.    ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16679/21-9-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης  Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος  Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος  Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση  της  αριθ.  107/2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση της αριθ. 266/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη 

απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
4. Σύνταξη  σχεδίου  9ης Αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικ. 

έτους 2018.
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5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών 
χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, α) την αριθ. πρωτ. 15536/3-9-2018 εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και β) την αριθ. πρωτ. 16206/13-9-2018 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:     
         Α. Λαμβάνοντας υπόψη :
α) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010).
β) Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
γ) Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
δ) Την αριθ. 316/17 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου  
Έδεσσας οικονομικού έτους 2018.
στ) Την αριθ. 175/18 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η 7η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού 2018, όπου εγγράφεται πίστωση 32.500,00 € με Κ.Α. 02.20./7325.001  
και τίτλο «Επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του ενιαίου Δήμου Έδεσσας».

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε Ένταλμα προπληρωμής, ποσού 7.354,50 € σε βάρος του  
Κ.Α 02.20./7325.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 για την δαπάνη επέκτασης και  
βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και πιο συγκεκριμένα για:

• 1 νέου ιστού ΦΟΠ και 1 Φ.Σ. στη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας – περιοχή  
Σιδηροδρομικού Σταθμού 52Α (Καρτσαμάρης Αντώνιος) (ΔΕΔΔΗΕ 4310/31-08-2018),  
συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κερασιάς (ΔΕΔΔΗΕ 3767/26-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κεδρώνα (ΔΕΔΔΗΕ 3728/24-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Φλαμουριάς (ΔΕΔΔΗΕ 3727/24-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Άρνισσας (ΔΕΔΔΗΕ 3726/24-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού (ΔΕΔΔΗΕ 
3725/24-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κλησοχωρίου (ΔΕΔΔΗΕ 3646/18-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Έδεσσα (Βύρωνος-Πετρίτση) (ΔΕΔΔΗΕ 
3645/18-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Μεσημερίου (ΔΕΔΔΗΕ 3439/06-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €.

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Έδεσσα (Πλατεία Ηρώων) (ΔΕΔΔΗΕ 
3438/06-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €.

• 1 νέου ιστού ΦΟΠ και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού (Μούκας Δημήτριος)  
(ΔΕΔΔΗΕ 3719/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

• 1 νέου ιστού ΦΟΠ και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού (Δημοτικό Σχολείο) (ΔΕΔΔΗΕ  
3718/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €.
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• Παραλλαγής δικτύου στην Τ.Κ. Καρυδιάς (ΔΕΔΔΗΕ 2931/07-06-2018), συνολικού  
ποσού 402,29 + 0,50 = 402,79 €.

• Επαύξησης ισχύος 15Kva σε 25Kva στην Τ.Κ. Άγρα (ΔΕΔΔΗΕ 2837/01-06-2018),  
συνολικού ποσού 506,42 + 0,50 = 506,92 €.

• 4 Φ.Σ. ΦΟΠ στην Τ.Κ. Κερασιάς (Νεκροταφείο) (ΔΕΔΔΗΕ 2821/31-05-2018),  
συνολικού ποσού 193,44 + 0,50 = 193,94 €.

• 1 Φ.Σ. ΦΟΠ στην Δ.Ε. Έδεσσας (Σερρών 14) (ΔΕΔΔΗΕ 2443/16-05-2018), συνολικού  
ποσού 48,36 + 0,50 = 48,86 €.

          Β.  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  
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  
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της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω  
θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις».

   Με βάση τα παραπάνω και  λαμβάνοντας  υπόψη το με αρ.  πρωτ.  15536/3-9-2018 
αίτημα  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσίων  για  επέκταση  και  βελτίωση  του  δικτύου  
ηλεκτροφωτισμού του Ενιαίου Δήμου Έδεσσας καθώς και την υπ’ αριθ.  16119/12-9-18 
απόφαση Δημάρχου για έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης ύψους  7.354,50 ευρώ 
(ΕΑΔ 514/2018), προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα χωρίς να επέλθει ζημία σε  
βάρος του Δήμου Έδεσσας,
η Οικονομική επιτροπή θα πρέπει να λάβει  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')

και να αποφασίσει:
1. Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου  
κ.  Μακατσώρη  Σπύρου.  σε  βάρος  του  Κ.Α 20/7325.001 του  προϋπολογισμού  έτους 
2018 για την δαπάνη επέκτασης και  βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και  πιο  
συγκεκριμένα για:
• 1  νέου  ιστού  ΦΟΠ  και  1  Φ.Σ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Έδεσσας  –  περιοχή  

Σιδηροδρομικού  Σταθμού  52Α  (Καρτσαμάρης  Αντώνιος)  (ΔΕΔΔΗΕ  4310/31-08-
2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κερασιάς (ΔΕΔΔΗΕ 3767/26-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κεδρώνα (ΔΕΔΔΗΕ 3728/24-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Φλαμουριάς (ΔΕΔΔΗΕ 3727/24-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Άρνισσας (ΔΕΔΔΗΕ 3726/24-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Τ.Κ.  Άνω  Γραμματικού  (ΔΕΔΔΗΕ 
3725/24-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κλησοχωρίου (ΔΕΔΔΗΕ 3646/18-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση νέας  παροχής ισχύος 15Kva στην Έδεσσα (Βύρωνος-Πετρίτση) (ΔΕΔΔΗΕ  
3645/18-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €

• Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Μεσημερίου (ΔΕΔΔΗΕ 3439/06-07-
2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

• Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Έδεσσα  (Πλατεία  Ηρώων)  (ΔΕΔΔΗΕ  
3438/06-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €

• 1 νέου  ιστού  ΦΟΠ και  1  Φ.Σ.  στην  Τ.Κ.  Άνω  Γραμματικού  (Μούκας  Δημήτριος)  
(ΔΕΔΔΗΕ 3719/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

• 1  νέου  ιστού  ΦΟΠ  και  1  Φ.Σ.  στην  Τ.Κ.  Άνω  Γραμματικού  (Δημοτικό  Σχολείο)  
(ΔΕΔΔΗΕ 3718/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

• Παραλλαγής δικτύου στην Τ.Κ. Καρυδιάς  (ΔΕΔΔΗΕ 2931/07-06-2018),  συνολικού  
ποσού 402,29 + 0,50 = 402,79 €

• Επαύξησης ισχύος 15Kva σε 25Kva στην Τ.Κ. Άγρα (ΔΕΔΔΗΕ 2837/01-06-2018),  
συνολικού ποσού 506,42 + 0,50 = 506,92 €

• 4  Φ.Σ.  ΦΟΠ  στην  Τ.Κ.  Κερασιάς  (Νεκροταφείο)  (ΔΕΔΔΗΕ  2821/31-05-2018),  
συνολικού ποσού 193,44 + 0,50 = 193,94 €
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• 1 Φ.Σ. ΦΟΠ στην Δ.Ε. Έδεσσας (Σερρών 14) (ΔΕΔΔΗΕ 2443/16-05-2018), συνολικού  
ποσού 48,36 + 0,50 = 48,86 €

2. Να αποφασίσει ότι η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 30/11/2018.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της: α) την αριθ. πρωτ. 15536/3-9-2018 εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και β) την αριθ. πρωτ. 16206/13-9-2018 εισήγηση 
της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  γ)  την  αριθ.  514/12-9-2018  απόφαση  έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης καθώς και το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν. 3463/06) και τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α'),

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Μακατσώρη Σπύρου. σε βάρος του Κ.Α 20/7325.001 του προϋπολογισμού 
έτους  2018 για την δαπάνη επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
και πιο συγκεκριμένα για:

1. 1  νέου  ιστού  ΦΟΠ και  1  Φ.Σ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Έδεσσας  –  περιοχή 
Σιδηροδρομικού Σταθμού 52Α (Καρτσαμάρης Αντώνιος) (ΔΕΔΔΗΕ 4310/31-08-
2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

2. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κερασιάς (ΔΕΔΔΗΕ 3767/26-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

3. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Κεδρώνα (ΔΕΔΔΗΕ 3728/24-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

4. Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Τ.Κ.  Φλαμουριάς  (ΔΕΔΔΗΕ 
3727/24-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

5. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Άρνισσας (ΔΕΔΔΗΕ 3726/24-
07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

6. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15Kva στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού (ΔΕΔΔΗΕ 
3725/24-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

7. Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Τ.Κ.  Κλησοχωρίου  (ΔΕΔΔΗΕ 
3646/18-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

8. Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Έδεσσα  (Βύρωνος-Πετρίτση) 
(ΔΕΔΔΗΕ 3645/18-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €

9. Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Τ.Κ.  Μεσημερίου  (ΔΕΔΔΗΕ 
3439/06-07-2018), συνολικού ποσού 293,21 + 0,50 = 293,71 €

10. Χορήγηση  νέας  παροχής  ισχύος  15Kva  στην  Έδεσσα  (Πλατεία  Ηρώων) 
(ΔΕΔΔΗΕ 3438/06-07-2018), συνολικού ποσού 335,63 + 0,50 = 336,13 €

11. 1 νέου ιστού ΦΟΠ και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού (Δημοτικό Σχολείο) 
(ΔΕΔΔΗΕ 3718/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 0,50 = 1.157,92 €

12. Παραλλαγής  δικτύου  στην  Τ.Κ.  Καρυδιάς  (ΔΕΔΔΗΕ  2931/07-06-2018), 
συνολικού ποσού 402,29 + 0,50 = 402,79 €

13. Επαύξησης ισχύος 15Kva σε 25Kva στην Τ.Κ. Άγρα (ΔΕΔΔΗΕ 2837/01-06-
2018), συνολικού ποσού 506,42 + 0,50 = 506,92 €

14. 4 Φ.Σ. ΦΟΠ στην Τ.Κ. Κερασιάς (Νεκροταφείο) (ΔΕΔΔΗΕ 2821/31-05-2018), 
συνολικού ποσού 193,44 + 0,50 = 193,94 €

15. 1 Φ.Σ. ΦΟΠ στην Δ.Ε. Έδεσσας (Σερρών 14) (ΔΕΔΔΗΕ 2443/16-05-2018), 
συνολικού ποσού 48,36 + 0,50 = 48,86 €
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       Β. Να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου για το αν 
δύναται  η  υπηρεσία  να  αρνηθεί  να  ικανοποιήσει  σχετικό  αίτημα  πολίτη  για  την 
τοποθέτηση νέου ιστού ΦΟΠ, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Γ. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του 
Δήμου κ. Σπύρου Μακατσώρη.

Δ. Αποφασίζει ότι η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως τις 30/11/2018.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:30 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 215/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,   Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. 
μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου & Προμηθειών  Μ. Καλούση.
-Υπόλογο κ. Σπ. Μακατσώρη.
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο.

6

ΑΔΑ: ΩΟΧ6ΩΡΠ-ΓΝΕ


		          		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


		2018-10-04T09:47:20+0300
	Athens




