
   
  
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αγ. Στέφανος: 25-10-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ.: 34487 
∆/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                      
Ταχ. ∆/νση: Πετζερίδη 3 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Σπ . Μαντόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 8004830 
FAX: 210 6218202 

 
ΠΡΟΣ  

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 

ΘΕΜΑ:  Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης (οικονοµική        
συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ ) σε 
κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

                
  Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη  (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων 
από την ∆Ε∆∆ΗΕ. (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου 
∆ιονύσου όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:  

 
α/α Αρ. ∆Ε∆∆ΗΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 18391/29-11-2016 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ  Τοποθέτηση στύλων & φωτιστικών 1168,82 

2 8823/2017 ΠΡΑΣΤΙΟΥ 29 Τοποθέτηση στύλου & φωτιστικού 1168,82 

3 5777/13-5-17 ΜΕΤΑΞΥ ΜΗΤΡ. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ   

Τοποθέτηση στύλων & φωτιστικών 3506,47 

4 8856/31-7-17 ΘΕΜΙ∆ΟΣ Τοποθέτηση φωτιστικού 59,77 

5 9315/21-8-17 ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 13 Τοποθέτηση φωτιστικού 59,77 

  

ΣΥΝΟΛΟ 5.963,65€ 

 

και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 17-5/15-6-

59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 3463/06. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

Παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του 

υπαλλήλου του ∆ήµου Τζαννή Βουτσά του Θεόδωρου κλάδου ΥΕ16, ποσού 6.000,00 €  µε 
σκοπό την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης, η οποία ανέρχεται σε 5.963,65€ και όποιας 
άλλης σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την 
απαλλαγή του υπολόγου. 

2. Να εγκριθεί  και να διατεθεί  η σχετική δαπάνη από τους παρακάτω Κ.Α.  
 

Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

  30.6211.0002 
∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 

3.500,00 



  20.6211.0004 
∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και 
επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 

2.500,00 

 
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοσή του.   
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Ονοµ/µο     Σπ. Μαντόπουλος                    Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή   
Ηµερ/νία   

 
 


