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ΠΡΟΣ  

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Τα υπ΄αριθ. 5498420, 5498421, 5498422, 5498419, 5498418, 5498423, 5498424, 5498425, 

5498426 και 5498427 παραστατικά της Εθνικής Τράπεζας, συνολικού ποσού 27.750,07 €. 

2. Τα υπ΄αριθ. πρωτ. 55875, 55879, 55880, 55218, 54445, 54711, 52559, 52503, 51669  και 

1265 έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3. Το µε αρ. πρωτ. ΓΡΕ-2/11-3-2015 Γραµµάτιο Είσπραξης από υπολόγους, ποσού   

241,93 €. 

4. Το από 11-3-2015 καταθετήριο µετρητών της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 241,93 €. 

5. Η αριθ. 25/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

έκδοση Χ.Ε.Π. µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου Τζαµασπισβίδη 

Ιωάννη και η διάθεση  πίστωσης ποσού 28.000,00€ . 

6. Το αριθ. 11/2-3-2015 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, ποσού 28.000,00 €. 

 

 
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση απόδοσης      

               Λογαριασµού ( Τζαµασπισβίδης Ιωάννης ). 

 

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 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.∆. 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.∆. 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 υπ’ αριθµ. 25/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διετέθη πίστωση (28.000,00) € σε 

βάρος  Κ.Α. 20.6211.0004 του προϋπολογισµού έτους 2015 για την καταβολή δαπάνης (οικονοµική 

συµµετοχή ) για εκτέλεση έργων από τη ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων , 

επαύξηση ισχύος παροχών , ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ο 

υπάλληλος του ∆ήµου Τζαµασπισβίδης Ιωάννης. 

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 αριθ. 11/2-3-2015 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής ποσού 

(28.000,00) ΕΥΡΩ και πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών κλπ 

από τη ∆Ε∆∆ΗΕ: 

 

α/α Αρ. Γρ. Είσπραξης 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

Αρ. 

∆Ε∆∆ΗΕ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 5498420 55875 Οδό Πάρου, ∆.Κ. 
Άνοιξης  

Τοποθέτηση στηλών και φωτιστικών 
σωµάτων 

3.478,99 

2 5498421 55879 Οδό ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ 
2 ∆.Κ. ∆ροσιάς 

Τοποθέτηση ενός στύλου και ενός 
φωτιστικού σώµατος  

1.160,20 

3 5498422 55880 Οδό Κύπρου 11β ∆Κ 
Κρυονερίου 

Τοποθέτηση ενός στύλου και ενός 
φωτιστικού σώµατος 

1.160,20 

4 5498419 55218 Οδό Αριστοτέλους στη 
∆Κ ∆ιονύσου 

Τοποθέτηση 3 φωτιστικών σωµάτων 
και 3 στύλων 

3.478,99 

5 5498418 54445 Οδό Ζυµπίλογλου 4 ∆Κ 
Αγίου Στεφάνου 

Τοποθέτηση ενός φωτιστικού 
σώµατος και ενός στύλου  

1.160,20 

6 5498423 54711 Οδό Τροιζηνίας στη ∆Κ 
Αγίου Στεφάνου  

Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος 
και  στύλου 

1.160,20 

7 5498424 52559 

Πλατεία Αρµονίας ∆.Κ. 
Άνοιξης 

Χορήγηση µιας νέας παροχής ισχύος 
25 kVA (Νο2 ) µε αριθµό παροχής 
13384437-01 για τη σύνδεση µε το 
δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης του 
πίλλαρ   

793,98 

8 5498425 52503 
Οδό Σουλίου και οδό 
Ροδοδάφνης στη ∆.Κ. 

Άνοιξης 

Τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών 
σωµάτων  8.348,02 



9 5498426 51669 Οδό Φτέρης ∆Κ 
Κρυονερίου  

Επέκταση δηµ. φωτισµού 6.957,20 

10 5498427 1265 Οδό Τέρµα Βύρωνος ∆Κ 
Αγίου Στεφάνου 

Τοποθέτηση φωτιστικού σώµατος  60,09 

ΣΎΝΟΛΟ   27.758,07 

 

Ο υπόλογος Τζαµασπισβίδης Ιωάννης κατέθεσε για την απόδοση λογαριασµού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1. Τα υπ΄αριθ. 5498420, 5498421, 5498422, 5498419, 5498418, 5498423, 5498424, 5498425, 

5498426 και 5498427 παραστατικά της Εθνικής Τράπεζας, συνολικού ποσού 27.750,07 €. 

2. Τα υπ΄αριθ. πρωτ. 55875, 55879, 55880, 55218, 54445, 54711, 52559, 52503, 51669  και 

1265 έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ. 

3. Το από 11-3-2015 καταθετήριο µετρητών της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 241,93 €. 

4. Το µε αρ. πρωτ. ΓΡΕ-2/11-3-2015 Γραµµάτιο Είσπραξης από υπολόγους, ποσού   

241,93 €. 

 

          Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι  αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωµών και τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης.  

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1) τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

2) την υπ’ αριθµ. 25/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

3) το αριθ. 11/2015 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, ποσού (28.000,00) € 

4) τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο υπόλογος Τζαµασπισβίδης Ιωάννης για την 

απόδοση του λογαριασµού.  

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

1. Την έγκριση της  απόδοσης λογαριασµού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον Τζαµασπισβίδη Ιωάννη 

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

παρούσας εισήγησης. 

2. Την απαλλαγή του Τζαµασπισβίδη Ιωάννη από υπόλογο του ποσού των (28.000,00) ΕΥΡΩ, το 

οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 

                                   
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 


