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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης 
Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”. 

Σχετικό: Η υπ’ αριθµ. 60/11 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Συµµετοχή του ∆ήµου 
∆ιονύσου στο Ειδικό Συνδροµητικό Πρόγραµµα των Απορριµµατοφόρων ∆ήµων και Κοινοτήτων της 
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» 

 
 
Τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου είναι ενταγµένα σε ειδικό πρόγραµµα της Εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ”, δεδοµένου ότι είναι αναγκαία η διέλευσή τους, σε καθηµερινή βάση όλες τις 
ηµέρες του µήνα καθώς και των Σαββάτων και Κυριακών, από την Αττική Οδό προκειµένου να 
µεταβούν στον 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 και 
µέχρι 30 Απριλίου 2017.  
Α/
Α 

ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
∆ΙΕΛΕΥΣΕ

ΩΝ*  

ΑΞΙΑ 
∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ

**  

ΑΞΙΑ 

1 Φεβρουάριος 
(καθηµερινές) 

21 10 420 3,6 1.512,00 

 Φεβρουάριος 
(σαββατοκύριακα) 

8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο 
Φεβρουαρίου 

29  500  1.800,00 

2 Μάρτιος 
(καθηµερινές) 

23 10 460 3,6 1.656,00 

 Μάρτιος 
(σαββατοκύριακα) 

8 5 80 3,6 288,00 

 Σύνολο                  
Μαρτίου 

31  540  1.944,00 

3 Απρίλιος 
(καθηµερινές) 

20 10 400 3,6 1.440,00 

 Απρίλιος 
(σαββατοκύριακα)  

9 5 90 3,6 324,00 

 Σύνολο Απριλίου 29  490  1.764,00 
       
 Γενικό Σύνολο 89  1530 3,6 5.508,00 
 



* 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, φορτηγά-ανατρεπόµενα, τράκτορες) από την “Αττική Οδό” πρέπει ο ∆ήµος µας 
να καταβάλλει τα τέλη διέλευσης των οχηµάτων µέσω της Αττικής Οδού, το κόστος του οποίου 
υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής. 
 
Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις: 

• Του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α΄),  

• Του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 3463/06, 
• Του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010, 

για τα εξής: 
 
1. Να εγκριθεί η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο 

όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου : ΧΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΦΩΤΙΟΥ, συνολικού ποσού 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ (5.508,00€) µε σκοπό την αντιµετώπιση της δαπάνης 
διέλευσης των οχηµάτων (φορτηγά-απορριµµατοφόρα, φορτηγά-ανατρεπόµενα, τράκτορες) από 
την Αττική Οδό για το διάστηµα Φεβρουαρίου – Απριλίου 2017.    

2. Να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ 
ευρώ (5.508,00€), σε βάρος του ΚΑ 20.6411 µε την ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 
µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)» του σκέλους των εξόδων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2017 (ΠΑΥ ………./2017).  

3. Να εγκριθεί η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
Β∆ 17/5-15/6/195.  

 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΠΕΠΠΑ 
 

 

Κοινοποίηση : Τµήµα Λογιστηρίου 

 

 
 Συντάκτης Προϊστάµενος 

Ύδρευσης και 

Πρασίνου 

Προϊστάµενος 

Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆/νσης 

Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο Σ. Ιωσηφίδου   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή     

Ηµερ/νία     

  


