
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:  30/4/2015 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:   11039  
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Μ. Κουζινοπούλου  
Τηλέφωνο: 2132030645 
FAX: 210 8141421 

 
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 (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, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου όπως αναλυτικά αναφέρονται 
παρακάτω:  

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

1 66713/4-8-2014 

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ & Λ. 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  

Χορήγηση µιας νέας παροχής ισχύος 135 kVA ( 
Νο6 ) µε αριθµό παροχής 13384581-01για τη 
σύνδεση µε το δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης. 
(Υπόλοιπο - διαφορά από προηγούµενη πληρωµή) 

73,80 € 

2 1712/2-2-2015 
ΠΑΝΙΚΟΛΗ – Μ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ∆Κ 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ  

Επαύξηση ισχύος από 35,0 kVA (No 3) σε 55,00 
kVA (Νο 4) 

11.636,89 € 

3 4451/21-4-2015 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ στο ∆ΙΟΝΥΣΟ 
Χορήγηση µιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA (Νο0 ) 
µε αριθµό παροχής 13385598 για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης  

290,71 € 

4 4453/21-4-2015 
ΑΘΗΝΩΝ – ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 17 

∆Κ ΑΝΟΙΞΗΣ 
Τοποθέτηση  ενός φωτιστικού σώµατος. 

59,29 € 

5 4454/21-4-2015 ΞΟΥΘΟΥ ∆Κ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Τοποθέτηση ενός φωτιστικών σώµατος. 59,29 € 

6 4457/21-4-2011 
ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ∆Κ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώµατος.  

59,29 € 
7 4455/21-4-2015 ΗΡΑΣ 6 ∆Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος . 

59,29 € 
8 4452/21-4-2015 ΚΑЇΡΗ 52Γ Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος . 

59,29 € 

9 4456/21-4-2015 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ∆Κ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος . 
59,29 € 

10 3507/18-3-2015 ΑΝΘΕΩΝ 16 ∆Κ ∆ΡΟΣΙΑΣ  Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος . 
59,29 € 

11 3506/18-3-2015 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΙΜΩΝΟΣ 

∆Κ ΑΝΟΙΞΗΣ 
Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος  

59,29 € 

12 32211/11-3-2015 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 16 ∆Κ 

ΑΝΟΙΞΗΣ 
Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος . 

59,29 € 

13 3222/11-3-2015 
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ – ∆ΡΟΣΙΑΣ 

48 ∆Κ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
Τοποθέτηση φωτιστικών  σωµάτων. 

118,57 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12.653,58 € 

 



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 Τζαµασπισβίδη Ιωάννη , ποσού 13.000,00 €  µε σκοπό την 
αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης. 

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

Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

456 30/4/2015 20.6211.0004 
∆απάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών 
και επέκταση δικτύου από ∆ΕΗ 

13.000,00 

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

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


