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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την Έκδοση  

Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 
2019 

ΣΧΕΤ.:             Το υπ' αριθµ.19456/17-5-2019 έγγραφο µε θέµα : Λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για  
                        Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  Έκδοση      
                        Τελών Κυκλοφορίας  Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το Έτος 
2019        

                       
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 
αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Έως σήµερα, 16.05.2019, δεν είναι γνωστή η δαπάνη των τελών κυκλοφορίας µηχανηµάτων 
έργου έτους 2019, αφού αυτά δεν έχουν ακόµη καθοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου 
Υπουργείου, έτσι ώστε ο ∆ήµος να γνωρίζει το ακριβές ποσό που πρέπει να πληρώσει. 
 
Προκειµένου όµως ο ∆ήµος να εξοφλήσει εγκαίρως (έως το τέλος Ιουλίου 2019), χωρίς 
πρόστιµο ή άλλη προσαύξηση, τη δαπάνη των Τελών Κυκλοφορίας (έτους 2019) για τα 
µηχανήµατα έργου που διαθέτει το Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
συνέταξε τον ακόλουθο, επικαιροποιηµένο, πίνακα για τα οποία πρέπει να εξοφληθούν τέλη 
κυκλοφορίας (έτους 2019), συµπεριλαµβάνοντας σε αυτόν (τον πίνακα) τα τέλη κυκλοφορίας 
ενός εκάστου οχήµατος για το ποσό που ίσχυε το 2018, προκειµένου να αιτηθεί τη σχετική 
έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για το συνολικό ποσό που προκύπτει,  κατά ελάχιστον 
και µε µία προσαύξηση 10%, η οποία καταρχήν εκτιµάται ότι θα είναι αρκετή για την 
πληρωµή των τελών έτους 2019 (µε όποια τυχόν προσαύξηση σε σχέση µε το 2018 
επέλθει), έτσι ώστε ο ∆ήµος εγκαίρως να λάβει τη σχετική έγκριση και να εκδοθεί το σχετικό 
ένταλµα προπληρωµής τελών κυκλοφορίας έτους 2019. 
 
1. ΜΕ 56384 για ποσό 150,00 Ευρώ  
2. ΜΕ 3102 για ποσό 245,53 Ευρώ  
3. ΜΕ 59570 για ποσό 150,00 Ευρώ 
4. ΜΕ 62344 για ποσό 192,00 Ευρώ 
5. ΜΕ 67403 για ποσό 150,00 Ευρώ 
6. ΜΕ 67452 για ποσό 340,50 Ευρώ 
7. ΜΕ 79704 για ποσό 160,50 Ευρώ 
8. ΜΕ 83637 για ποσό 195,00 Ευρώ 
9. ΜΕ 84680 για ποσό 165,00 Ευρώ 
10. ΜΕ 84681 για ποσό 192,00 Ευρώ 
11. ΜΕ 84682 για ποσό 150,00 Ευρώ 
12. ΜΕ 84683 για ποσό 150,00 Ευρώ 
13. ΜΕ 88139 για ποσό 150,00 Ευρώ 
14. ΜΕ 99920 για ποσό 358,50 Ευρώ 
15. ΜΕ 104745 για ποσό 234,00 Ευρώ 
16. ΜΕ 104809 για ποσό 204,00 Ευρώ 
17. ΜΕ 107323 για ποσό 214,50 Ευρώ 
18. ΜΕ 107337 για ποσό 163,50 Ευρώ 
19. ΜΕ 112534 για ποσό 234,00 Ευρώ 
20. ΜΕ 114472 για ποσό 150,00 Ευρώ 
21. ΜΕ 104749 για ποσό 203,58 Ευρώ 
22. ΜΕ 107371 για ποσό 298,37 Ευρώ    
23. ΜΕ 122412 για ποσό 150,00 Ευρώ 
24. ΜΕ 124981 για ποσό 150,00 Ευρώ 
25. ΜΕ 124336 για ποσό 335,00 Ευρώ 
26. ΜΕ 59569  για ποσό 235,50 Ευρώ 
27. ΜΕ 56545  για ποσό 204,00 Ευρώ 
28. ΜΕ 131160 για ποσό 150,00 Ευρώ 
29. ΜΕ 131156 για ποσό 204,00 Ευρώ 
30. ΜΕ 138056 για ποσό 204,00 Ευρώ 
31. ΜΕ 138090 για ποσό 204,00 Ευρώ 



 
 
 
 
 
 
Συνολική δαπάνη (όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα) Ευρώ 6.287,48 και µε 
προσαύξηση 10% και στρογγυλοποίηση (για την αντιµετώπιση όποιων τυχόν επιπλέον 
δαπανών, σχετική µε τέλη κυκλοφορίας, χρειασθεί ο ∆ήµος να αναλάβει):  
7.000,00€ / ολογράφως: επτά χιλιάδες ευρώ. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε  
1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016, 
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. το µε αρ. Πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε 

το οποίο ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επικύρωσε τον π/υ ο.ε. 2019 
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'), και 
8. την ΠΑΥ …/2019 
 
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο 
όνοµα  υπαλλήλου του ∆ήµου  ΡΟΥΣΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ  για συνολικό ποσό 7.000,00 € 
(επτά χιλιάδες ευρώ) µε σκοπό την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης. 

 
2. 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∆ 17/5-15/6/1959.    

 
3. Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού    

7.000,00 €, σε βάρος των  
o ΚΑ 25.6322 µε την ονοµασία «Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων» 

προϋπολογισµού ο.ε. 2018 του ∆ήµου για ποσό 2.500 €, και 
o ΚΑ 70.6322 µε την ονοµασία «Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων» 

προϋπολογισµού ο.ε. 2018 του ∆ήµου για ποσό 4.500 €. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής 
Ονοµ/µο    
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    

 
 


