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ΠΡΟΣ
Τον 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) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου ∆ιονύσου.
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
α

Αριθμός
Εγγράφου
ΔΕΔΔΗΕ

Τοποθεσία

1

16746/19.7.2018

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 12 ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Εργασία
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

2

13482/18.6.2018

ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗ

ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 55 ΣΕ 85KVA

3

19161/30.8.2018

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 24 ∆ΡΟΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

13388383

59,77€

ΣΥΝΟΛΟ

2379.57 €

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ

Ποσό

13388039-01

1168,82 €

13382719-01

1150,98€
€

Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τη δαπάνη για αποκατάσταση ζηµιών που
προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ από υπαιτιότητά του όπως αναλυτικά
αναφέρονται παρακάτω:
1) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16405/21.10.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ (πρωτοκολλήθηκε στον
∆ήµο µας µε αριθµό 30973/7.11.2016) ενηµερωθήκαµε ότι στις 28.6.2016 προκλήθηκε
ζηµιά στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ όταν αρπάγη του ∆ήµου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7296
προσέκρουσε σε στύλο επί της Λ. ∆ιονύσου 108, στην ∆Ε ∆ιονύσου και τον κατέστρεψε
(ΑΖΦ 56/16).
Με το υπ’ αρ. 7657/20.3.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών και τη Νοµική Υπηρεσία, η Υπηρεσία µας αποδέχτηκε την ευθύνη
για την ανωτέρω ζηµιά.
Με το υπ’ αρ. 9844/8.5.2018 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ και σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.
16405/21.10.2016 επιστολής τους ενηµερωθήκαµε ότι το κόστος για την αποκατάσταση
της ζηµιάς ανέρχεται στα 327,27€.
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει στον κεντρικό λογαριασµό του ∆Ε∆∆ΗΕ
ΑΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (αρ. λογ. 040/473825-04, ΙΒΑΝ: GR
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5801100400000004047382504) και να ενηµερωθεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ µε το αποδεικτικό
κατάθεσης προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο Ανοργάνων Εσόδων.
2) Με το υπ’ αρ. πρωτ. 14244/19.9.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ (πρωτοκολλήθηκε στον
∆ήµο µας µε αριθµό 27326/4.10.2016) ενηµερωθήκαµε ότι στις 21.4.2016 προκλήθηκε
ζηµιά στο δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ όταν αρπάγη του ∆ήµου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6166
που έκανε εργασίες για το ∆ήµο παρέσυρε καλώδιο παροχής και κατέστρεψε το διανοµέα,
2 τριφασικά κιβώτια µε τους µετρητές τους επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 22 στη
Ροδόπολη.
Με το υπ’ αρ. 7657/20.3.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών και τη Νοµική Υπηρεσία, η Υπηρεσία µας αποδέχτηκε την ευθύνη
για την ανωτέρω ζηµιά.
Με το υπ’ αρ. 15111/3.7.2018 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ και σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.
14244/19.9.2016 επιστολής τους ενηµερωθήκαµε ότι το κόστος για την αποκατάσταση
της ζηµιάς ανέρχεται στα 740,78€.
Η καταβολή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει στον κεντρικό λογαριασµό του ∆Ε∆∆ΗΕ
ΑΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (αρ. λογ. 040/473825-04, ΙΒΑΝ: GR
5801100400000004047382504) και να ενηµερωθεί ο ∆Ε∆∆ΗΕ µε το αποδεικτικό
κατάθεσης προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό τιµολόγιο Ανοργάνων Εσόδων.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 175/15-6-59 (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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').
4. Το υπ’ αριθµ. 28361/6.9.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο
όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Χανιώτη Παναγιώτας κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού,
ποσού 3.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% µε σκοπό την αντιµετώπιση
των παραπάνω δαπανών, οι οποίες ανέρχεται σε 3.447,62€ και όποιας άλλης
σχετικής, παραπλήσιας δαπάνης προκύψει από έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι την
απαλλαγή του υπολόγου.
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

Κοιν/ση: Τµήµα Λογιστηρίου
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