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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 8686/1-4-2015 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 έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 

Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος. Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 

μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Απευθείας ανάθεση των εργασιών με τίτλο "Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας 
Έδεσσας ".

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
       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.»

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 

της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω 

θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»
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Με την υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διετέθη πίστωση 

4.211,72 €  σε  βάρος  Κ.Α.  20/7325.001  του  προϋπολογισμού  έτους  2015  για  την 

αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον ενιαίο 

Δήμο Έδεσσας.

Με  την  ίδια  απόφαση  ορίστηκε  υπόλογος  για  την  έκδοση  του  χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μακατσώρης Σπυρίδων και ορίστηκε 

ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει έως την 3-6-2015. 

Για την απόδοση του λογαριασμού, ο υπόλογος κ. Μακατσώρης Σπύρος θα υποβάλει 

στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία λειτουργούν ως 

αποδεικτικά  για  την  κίνηση  των  πληρωμών  και  τα  οποία  επισυνάπτονται  και   θα 

αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Ειδικότερα θα υποβάλει παραστατικά που αφορούν σε:

i. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537469-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών στην νότια είσοδο του οικισμού Περαίας 
(ΔΕΔΔΗΕ 52232/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

ii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537468-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών περιμετρικά της πλατείας του οικισμού 
Περαίας (ΔΕΔΔΗΕ 52231/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

iii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537470-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών εντός της πλατείας του οικισμού Περαίας 
(ΔΕΔΔΗΕ 50000/2-1-15), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

iv. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537471-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  της  πλατείας  του  οικισμού  Ζέρβης 
(ΔΕΔΔΗΕ 52233/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

v. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537451-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  στον  οικισμό  Μαργαρίτας  (ΔΕΔΔΗΕ 
50117/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

vi. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537452-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών στον οικισμό Κ. Γραμματικού (ΔΕΔΔΗΕ 
50118/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

vii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537460-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  στον  οικισμό  Κεδρώνας  (ΔΕΔΔΗΕ 
50119/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

viii. Αύξηση ισχύος από 8 KVA No0 σε 35 KVA No3, με αριθ. παροχής 25507366-01, 
στο  δημοτικό  σχολείο  Κερασιάς  (ΔΕΔΔΗΕ  50120/27-1-15),  συνολικού  ποσού 
913,45 + 0,80 = 914,25 €  

ix. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 4 ΦΣ Υδραργύρου & 1Η/Ν 
στο  δρόμο προς Λύκους  (ΔΕΔΔΗΕ 50121/27-1-15),  συνολικού ποσού 522,93 + 
0,80 = 523,73 €  

x. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 10 ΦΣ Υδραργύρου στις νέες 
εργατικές κατοικίες IV (ΔΕΔΔΗΕ 50122/27-1-15), συνολικού ποσού 580,56 + 0,80 
= 581,36 €  

xi. Μετατόπιση επιτόνου στον οικισμό Περαίας (ΔΕΔΔΗΕ 50124/27-1-15), συνολικού 
ποσού 91,59 + 0,80 = 92,39 €  

xii. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 1 ΦΣ Υδραργύρου στον 
οικισμό Πλατάνης  (ΔΕΔΔΗΕ 50123/27-1-15),  συνολικού ποσού 58,06  + 0,80  = 
58,86 €  
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Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να ελέγξετε τα στοιχεία που θα υποβληθούν 

από τον  κ.  Μακατσώρη Σπυρίδωνα σχετικά με  την απόδοση του  λογαριασμού και  στη 

συνέχεια  να  προβείτε  στην  απαλλαγή  του  από  υπολόγου  της  διαχείρισης  του  εν  λόγω 

ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.

        Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας,  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')  καθώς και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,.

Αποφασίζει ομόφωνα

         1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. 
Σπυρίδωνα  Μακατσώρη  μαζί  με  τα  σχετικά  δικαιολογητικά,  τα  οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Απαλλάσσει  τον  κ.  Σπυρίδωνα Μακατσώρη από υπόλογο του ποσού το 
οποίο είχε διατεθεί για:

i. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537469-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών στην νότια είσοδο του οικισμού Περαίας 
(ΔΕΔΔΗΕ 52232/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

ii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537468-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών περιμετρικά της πλατείας του οικισμού 
Περαίας (ΔΕΔΔΗΕ 52231/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

iii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537470-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών εντός της πλατείας του οικισμού Περαίας 
(ΔΕΔΔΗΕ 50000/2-1-15), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

iv. 1  νέα  παροχή  ισχύος  15  KVA No1,  με  αριθ.  παροχής  25537471-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  της  πλατείας  του  οικισμού  Ζέρβης 
(ΔΕΔΔΗΕ 52233/31-12-14), συνολικού ποσού 290,85 + 0,80 = 291,65 €  

v. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537451-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  στον  οικισμό  Μαργαρίτας  (ΔΕΔΔΗΕ 
50117/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

vi. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537452-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση καλλωπιστικών φωτιστικών στον οικισμό Κ. Γραμματικού (ΔΕΔΔΗΕ 
50118/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

vii. 1  νέα  παροχή  ισχύος  8  KVA No0,  με  αριθ.  παροχής  25537460-01,  για  την 
ηλεκτροδότηση  καλλωπιστικών  φωτιστικών  στον  οικισμό  Κεδρώνας  (ΔΕΔΔΗΕ 
50119/27-1-15), συνολικού ποσού 290,71 + 0,80 = 291,51 €  

viii. Αύξηση ισχύος από 8 KVA No0 σε 35 KVA No3, με αριθ. παροχής 25507366-01, 
στο  δημοτικό  σχολείο  Κερασιάς  (ΔΕΔΔΗΕ  50120/27-1-15),  συνολικού  ποσού 
913,45 + 0,80 = 914,25 €  

ix. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 4 ΦΣ Υδραργύρου & 1Η/Ν 
στο  δρόμο προς Λύκους  (ΔΕΔΔΗΕ 50121/27-1-15),  συνολικού ποσού 522,93 + 
0,80 = 523,73 €  

x. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 10 ΦΣ Υδραργύρου στις νέες 
εργατικές κατοικίες IV (ΔΕΔΔΗΕ 50122/27-1-15), συνολικού ποσού 580,56 + 0,80 
= 581,36 €  
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xi. Μετατόπιση επιτόνου στον οικισμό Περαίας (ΔΕΔΔΗΕ 50124/27-1-15), συνολικού 
ποσού 91,59 + 0,80 = 92,39 €  

xii. Τοποθέτηση νέων ιστών ΦΟΠ ιδιοκτησίας του Δήμου με 1 ΦΣ Υδραργύρου στον 
οικισμό Πλατάνης  (ΔΕΔΔΗΕ 50123/27-1-15),  συνολικού ποσού 58,06  + 0,80  = 
58,86 €  
   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 10:45π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 66/2015

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

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  7-4-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Λογιστήριο κα Μελπομένη Καλούση 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-κ. Σπυρίδωνα Μακατσώρη
-Δ/ντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΑΔΑ: ΩΨΖΨΩΡΠ-ΕΜΛ
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ΑΔΑ: ΩΨΖΨΩΡΠ-ΕΜΛ
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