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ΠΡΟΣ  
Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Η αριθ. 374/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αποφασίστηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση 

λογαριασμού στο όνομα της  υπαλλήλου του Δήμου, Χανιώτη Παναγιώτα, ποσού 

3.500,00€.   

2. Το αριθ. 1490/16/10/2018 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

3. Τα παραστατικά χρέωσης και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής.  

4. Τα τεκμηριωμένα αιτήματα 30458/25-09-18 & 28361/06-09-18 προς τον διατάκτη 

ποσού 59,77€ στον Κ.Α.Ε. 20.6211.0004, 20.6211.0004 επίσης στον Κ.Α.Ε. 

20.6211.0004 και 1.070,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6262.0012. 

5. Τις ΑΑΥ του διατάκτη Νο 622/08-10-2018 & 620/08-10-2018 ποσού 1.070,00€ στον 

Κ.Α.Ε. 30.6262.0012 και 2.409,77€ στον Κ.Α.Ε. 20.6211.0004. 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της Χανιώτη Παναγιώτας και έγκριση 

απόδοσης λογαριασμού. 

 

Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 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 λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, 

υποβάλλων τα κανονισμένα 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 μεγαλύτερα του τριμήνου και δέον να λήγει 

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.Δ. 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.» 

 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 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.  

  

 Με την 374/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η έκδοση 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο όνομα της  

υπαλλήλου του Δήμου, Χανιώτη Παναγιώτα, ποσού 3.500,00€.   

 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός 

τριμήνου από την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ' αριθ. 1490/16/10/2018 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

στο όνομα της υπολόγου και αξίας 3.479,77€€. 

Η υπόλογος κ. Χανιώτη Παναγιώτα κατέθεσε για την απόδοση λογαριασμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Μεταφορά - επιστροφή τραπέζης Πειραιώς ποσού 6,25€ από τον λογ/μό της υπολόγου, 

στον λογ/μό του Δήμου. 

2. Κίνηση λογ/μού της υπολόγου με τις οικείες πληρωμές. 

3. Δύο εμβάσματα και τρεις εντολές πληρωμής τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικής αξίας 3.473,52€ 

περιλαμβανομένων των προμηθειών της τράπεζας ποσού 25,00€ 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1.  Η αριθ. 374/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε 

η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο όνομα 

της  υπαλλήλου του Δήμου, Χανιώτη Παναγιώτα, ποσού 3.500,00€.   

2. Το αριθ. 1490/16/10/2018 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

3. Τα παραστατικά χρέωσης και τα αντίστοιχα αποδεικτικά πληρωμής.  

4. Τα τεκμηριωμένα αιτήματα 30458/25-09-18 & 28361/06-09-18 προς τον διατάκτη 

ποσού 59,77€ στον Κ.Α.Ε. 20.6211.0004, 20.6211.0004 επίσης στον Κ.Α.Ε. 20.6211.0004 

και 1.070,00€ στον Κ.Α.Ε. 30.6262.0012. 

5. Τις ΑΑΥ του διατάκτη Νο 622/08-10-2018 & 620/08-10-2018 ποσού 1.070,00€ στον 

Κ.Α.Ε. 30.6262.0012 και 2.409,77€ στον Κ.Α.Ε. 20.6211.0004. 



 

 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

1. Την έγκριση της  απόδοσης λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ Χανιώτη Παναγιώτα 

μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας εισήγησης. 

2. Την απαλλαγή της κ. Χανιώτη Παναγιώτας από υπόλογο του ποσού των (3.479,77) ΕΥΡΩ, το οποίο 

είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  


