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ΠΡΟΣ  

Τον  Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 

 

 

ΘΕΜΑ: “ Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 

υπαλλήλου Μπακαφούκας Ανδριανής-Μιράντας για καταβολή 

αποζηµίωσης πληγέντων από θεοµηνίες την 15/6 και 16/9 του έτους 

2014, στους δικαιούχους.”  

 

 

   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, εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις 

τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται ε' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του 

δήµου. Ούτως καθίσταται υπόλογος οφειλών εντός της τακτής προθεσµίας 

να αποδώσει 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 

µεγαλύτερα του τριµήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη αιτιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την 

προηγουµένη παράγραφο προθεσµία να παραταθεί 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 δαπάνες 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 υπερβεί 

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 γίνεται κατάθεσις αυτών ή 

των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνική Τράπεζαν της 

Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριον, εφόσον λειτουργούν τοιαύτα 

εις την έδρα του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του 

λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον 

της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού 



Ταµιευτηρίου εν τω οποίο θα αναγράφονται ξεχωρισµένων πάσα αι 

γενόµενε καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 

νόµου 3463/06. 

2. 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΄)  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

4. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

5. 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). 

6. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών.  

7. Την µε αριθµ. 30/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 

8. Την µε αριθµ.πρωτ. ∆23/31276/1946/5-8-2015 Υπουργική Απόφαση του 

Τµήµατος Κοινωνικής Αρωγής. 

9. Την µε αριθµ. 266/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου 

”Έγκριση απόφασης της Επιτροπής και Υπολογισµού Οικονοµικής Ενίσχυσης 

Πληγέντων από θεοµηνίες για την αποζηµίωση από την βροχόπτωση την 15/6 και 

16/9/2014. 

 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση έκδοσης Χρηµατικού 

Εντάλµατος Προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου 

του ∆ήµου Μπακαφούκα  Ανδριανής-Μιράντας, συνολικού ποσού 3.760,85 € για 

αποζηµίωση πληγέντων από θεοµηνίες την 15/6/2014 και 16/9/2014  

στους δικαιούχους, που αφορά το ο.ε έτος 2015,τον παρακάτω Κ.Α.  

 

Π.Α.
Υ. 

ΗΜΕΡ. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

471 30/3/2016 00.6734 
Καταβολή επιδόµατος 

ένδειας στους δικαιούχους 
3.760,85 € 

 
Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από την υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής την 30/6/2016.   
 
                                                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                         ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
                                              

                      
 
                                                      ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 


