
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αγ. Στέφανος, 27/9/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ.:    30985 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ          
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
                           

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών  

∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”.  
ΣΧΕΤ.:             Το υπ' αριθµ. 28628/10-9-18 έγγραφο µε θέµα:Απόφαση ∆ηµάρχου για Έγκριση     
                          ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης    Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής     
                          Τελών  ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”.  
                          (Α∆ΑΜ :18REQ003666829 2018-09-11) 
 
Τα φορτηγά απορριµµατοφόρα και τα φορτηγά αρπάγες του ∆ήµου είναι ενταγµένα σε ειδικό 
συνδροµητικό πρόγραµµα της Εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ”, δεδοµένου ότι είναι 
αναγκαία η διέλευσή τους από την Αττική Οδό (για λόγους επιχειρησιακής λειτουργίας, 
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς) σε καθηµερινή βάση (όλες τις ηµέρες του µήνα καθώς και 
των Σαββάτων και Κυριακών), προκειµένου να µεταβαίνουν στο ΧΥΤΑ Λιοσίων για τη νόµιµη 
εναπόθεση των οικιακών απορριµµάτων και των υλικών ανακύκλωσης που συλλέγονται 
από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.  

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται το µέγιστο µηνιαίο κόστος για το επόµενο 
τρίµηνο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2018.  
 

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΝ* 

ΑΞΙΑ 
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 

** 

ΑΞΙΑ 

1 Οκτώβριος 
(καθηµερινές) 

23 15 690 3,6 2.484,00 

 Οκτώβριος 
(Σαββατοκύριακα)  

8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο 
Οκτωβρίου 

31  770  2.772,00 

2  Νοέµβριος 
(καθηµερινές) 

22 15 660 3,6 2.376,00 

  Νοέµβριος 
(Σαββατοκύριακα) 

8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο 
Νοεµβρίου 

31  770  2.664,00 

3 ∆εκέµβριος 
(καθηµερινές) 

21 15 630 3,6 2.268,00 

 ∆εκέµβριος 
(Σαββατοκύριακα)  

10 5 100 3,6 360,00 

 Σύνολο 
∆εκεµβρίου 

30  700  2.628,00 

       



 Γενικό Σύνολο 92  2220 3,6 8.064,00 

 
*  Το πλήθος των διελεύσεων αναφέρεται σε διπλές διελεύσεις ανά όχηµα. 
** Η αξία των διελεύσεων έχει υπολογιστεί µετά την έκπτωση του προγράµµατος. 
 
∆εδοµένης της ανάγκης να συνεχιστεί η διέλευση των οχηµάτων του ∆ήµου (φορτηγά 
απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την “Αττική Οδό”, ο 
∆ήµος πρέπει να καταβάλλει τα τέλη διέλευσης των οχηµάτων (µέσω της Αττικής Οδού), το 
κόστος των οποίων υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής. 

Κατόπιν τούτων, επειδή το ανωτέρω συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό της πάγιας 
προκαταβολής του ∆ήµου και υπάρχει ανάγκη να πληρωθεί άµεσα, έχοντας υπόψη:  
1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ΦΕΚ 145/τ.Α'/5-8-2016,  
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 (εγκρίθηκε µε την 333/2017 Α∆Σ – Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-

Γ0Κ και επικυρώθηκε µε την αρ. 103503/36449/22.1.2018 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής), 

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 
9. Την υπ’ αριθµ. 40/13.2.2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Ανανέωση 
σύµβασης πληρωµής τελών διοδίων µε την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη 

διέλευση οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2018. 

παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 

έγκρισης έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο 
όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Ραυτοπούλου Γαρυφαλιά, συνολικού ποσού οχτώ 
χιλιάδων εξήντα τέσσερα ευρώ (8.064,00€) µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης 
διέλευσης των οχηµάτων (φορτηγά απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα φορτηγά αρπάγες, 
τράκτορας) από την Αττική Οδό για το διάστηµα  Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2018.   
 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΠΕΠΠΑ 
 
Κοινοποίηση: Τµήµα Λογιστηρίου 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆/νσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

 


