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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή  

Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από Αττική Οδό. 
 
Σύµφωνα µε την 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.» εντάχθηκαν τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στο ειδικό αυτό πρόγραµµα της 
Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ.  
 
Προκειµένου ο ∆ήµος µας να καταβάλλει τα τέλη διέλευσης των απορριµµατοφόρων 
του µέσω της Αττικής Οδού, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ποσό της πάγιας 
προκαταβολής του ∆ήµου και το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η οµαλή 
και απρόσκοπτη διακίνηση των απορριµµατοφόρων µέσω της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις: 
1. 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΄)  
2. Του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του νόµου 3463/06. 
3. Του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 
 για τα εξής: 
1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού 

στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Τσοµίδη Παναγιώτα ∆Ε ∆ιοικητικού, 
συνολικού ποσού 14.000,00 (δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ) µε σκοπό την 
αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης.  

2. Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση  πίστωσης ποσού 14.000,00 
ευρώ, 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 2016.(ΠΑΥ ………./2016).  

3. Την 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.  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 

Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
  


