
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αγ. Στέφανος, 28.3.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 12098 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πεντζερίδη 3, 145 65,  
Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Ι. Γκασιώνα,                               Προς: Την Οικονοµική Επιτροπή                                                                       
Τηλέφωνο: 210 800 48 30, 213 20 30 600    ∆ήµου  ∆ιονύσου.                                                             
Φαξ: 210 62 18 202, 213 20 30 630 
  
  
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την  

Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης). 
 
Α.  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 οφείλων εντός της 
τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν 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 λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ 
της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία 
να παραταθή 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 υπερβή 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, εφ'όσον 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 αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Β. Οι οδηγοί του ∆ήµου για τους οποίους απαιτείται  ανανέωση επαγγελµατικού διπλώµατος,  
µε το αναγκαίο ανά περίπτωση κόστος, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 



Α/Α ΟΝΟΜΑ Ο∆ΗΓΟΥ ΕΠΑΓΓ. 
∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 
(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

1. ΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΗΞΕ 130 20 150 
2. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΗΞΕ 130 20 150 

 ΣΥΝΟΛΟ    300 
      

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, απαιτείται συνολικό ποσό 300 € (τριακόσια ευρώ).  
 
Γ. 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 
9. την 82/2018 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω δαπάνης,  
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στα ονόµατα των 

υπαλλήλων του ∆ήµου που αναγράφονται στις Γραµµές 1 - 2 του πίνακα της Παραγράφου B της 
παρούσας και για ποσό ανά υπάλληλο όπως αυτό αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα της 
Παραγράφου B, µε σκοπό την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων δαπανών. 

 
2. Την απόδοση των πιο πάνω χρηµατικών ποσών (της τελευταίας στήλης του πίνακα της 

Παραγράφου B της παρούσας) από τους υπόλογους των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (των 
Γραµµών 1 - 2 του πίνακα της παραγράφου B της παρούσας) εντός τριµήνου από την έκδοσή τους κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.    

 
3. Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 300,00 €, ως εξής: 

 

o σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0033 µε την ονοµασία «Αµοιβή για Έκδοση – Ανανέωση Π.Ε.Ι. 
(Πιστοποιητικών Επαγγελµατικής Ικανότητας) Οδηγών και Κάρτας Ηλεκτρονικού Ταχογράφου» 
προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2018 για ποσό 40,00 €,  

o σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτ/των, κλπ» προϋπολογισµού του ∆ήµου του 2018 για ποσό 260,00 €. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος Καθαριότητας 
& Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Παπαδόπουλος Απόστολος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    

 


