
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αγ. Στέφανος,    18 .10.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -    34714        - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πεντζερίδη 3, 145 65, Άγιος Στέφανος              ΠΡΟΣ: 
Πληροφορίες: Ι. Γκασιώνα, Α. Παπαδόπουλος                           ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
Τηλέφωνο: 210 800 48 30, 213 20 30 600                                 Τµήµα Λογιστηρίου 
Φαξ: 210 62 18 202, 213 20 30 630                                           Κοιν/ση: Τµήµα Προµηθειών 
 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος  Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και  
                        ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   Βεβαίωσης Ταχογράφων.  
ΣΧΕΤ.:             Το υπ' αριθµ. 34654/17-10-18 έγγραφο µε θέµα : Λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για Έγκριση 
                       ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών   
                       Καυσαερίων και   Βεβαίωσης Ταχογράφων.  
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού 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.∆. 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 οφειλών εντός της τακτής προθεσµίας 
να αποδώσει λογαριασµό 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 λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ 
της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη αιτιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένη παράγραφο προθεσµία να 
παραταθεί επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 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 υπερβεί το ποσόν του εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 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, εφόσον 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 αναγράφονται  
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Ο ∆ήµος πρέπει να πληρώσει για τα οχήµατα του στόλου του: 
1. παράβολα και δαπάνη ΚΤΕΟ,  
2. δαπάνη έκδοσης κάρτας καυσαερίων, καθώς και  
3. δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης ταχογράφων (η οποία είναι προαπαιτούµενο για να περάσει το όχηµα ΚΤΕΟ),  
τα οποία ανά όχηµα είναι όπως αυτά περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ∆ΑΠΑΝΗ ΚΤΕΟ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ  
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
    

1 ΚΗΗ5524 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
2 ΚΗH5525 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
3 ΚΗH5526 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
4 KHH5529 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
5 ΚΗO6056 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
6 ΚΗH2219 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
7 KHH6247 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 65 
8 ZXO5927 Y∆ΡΟΦΟΡΑ 65 
9 KHΙ7296 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
10 ΚΗΗ6438 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
11 ΚΗH2304 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
12 ΚΗΙ3041 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
13 ΚΗΙ7292 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
14 ΚΗΙ3120 ΦΟΡΤΗΓΟ 65 
15 ΚΗΙ3145 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 65 
    
 ΣΥΝΟΛΟ  975 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ  
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
    

1 ΚΗΗ6153 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 
2 ΚΗΗ6169 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 
3 ΚΗΗ2233 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 
4 ΚΗΟ6029 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
5 ΚΗΙ3183 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
6 ΚΗΟ6199 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
7 ΚΗΗ2261 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
8 ΚΗΙ7287 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
9 ΚΗΟ5556 ΦΟΡΤΗΓΟ 9 
    
 ΣΥΝΟΛΟ  77 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ  
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
    

1 ΚΗΗ2253 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 
    
 ΣΥΝΟΛΟ  50 
 



Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, απαιτείται συνολικό ποσό   1.102,00 ευρώ και µε περιθώριο 
ασφαλείας (10%) πλέον δαπανών χρειασθεί ο ∆ήµος να αναλάβει, π.χ. αυξήσεις παραβόλων ή άλλη σχετική 
δαπάνη, το αναγκαίο συνολικό ποσό διαµορφώνεται σε 1.200,00 €.  
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου υπάρχει σχετικό ΚΑ 10.6323.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτ/των κλπ» . 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε : 
 

1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 
(ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 

4. την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών, 
5. τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018, 
6. το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
8. την ΠΑΥ …/2018, και 

 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού  στο όνοµα της  υπαλλήλου του ∆ήµου Ιωάννας Γκασιώνας , 
συνολικό ποσό  1.200,00 €, µε σκοπό την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης. 
  
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 
 
 

 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος 
Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

 


