
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 12/7/2016 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:  19685 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Μ. Κουζινοπούλου  
Τηλέφωνο: 213 2030645 
  

 
ΠΡΟΣ  

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου 
 

 

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη Παναγιώτας (6.000,00 €) 

               και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού.     

                

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

1. Η αριθ. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η έκδοση Χ.Ε.Π. 

µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Χανιώτη Παναγιώτας, συνολικού 

ποσού 6.000,00€.  

2. Το αριθ. 131/14-6-2016 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, ποσού (6.000,00) €. 

3. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084681ΙΧ όχηµα , ποσού (198,91) €  

4. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ124981ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

5. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ122412ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

6. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ088139ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

7. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084682ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

8. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ099920ΙΧ όχηµα , ποσού (371,41) €  

9. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104745ΙΧ όχηµα , ποσού (242,42) €  

10. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ114472ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

11. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ112534ΙΧ όχηµα , ποσού (242,42) €  

12. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107337ΙΧ όχηµα , ποσού (169,39) €  

13. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107323ΙΧ όχηµα , ποσού (222,23) €  

14. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104809ΙΧ όχηµα , ποσού (211,34) €  

15. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ059570ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

16. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ059569ΙΧ όχηµα , ποσού (243,98) €  

17. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ056545ΙΧ όχηµα , ποσού (211,34) €  

18. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ056384ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

19. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ067403ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

20. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ062344ΙΧ όχηµα , ποσού (198,91) €  

21. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ079704ΙΧ όχηµα , ποσού (166,28) €  

22. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ067452ΙΧ όχηµα , ποσού (352,76) €  

23. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084680ΙΧ όχηµα , ποσού (170,94) €  

24. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ083637ΙΧ όχηµα , ποσού (202,02) €  

25. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084683ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

26. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104749ΙΧ όχηµα , ποσού (203,58) €  



27. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107371ΙΧ όχηµα , ποσού (298,37) € 

28. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ003102ΚΥ όχηµα , ποσού (245,53) € 

29. Πληρωµή βεβαιωµένων οφειλών του ΣΥΛ. ΕΘΕΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ποσού (335,66) € 

30. Το ΓΡΕ 10/6-7-2016 Γραµµάτιο Επιστροφής χρηµάτων ποσού (313,94) € 

 

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. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διετέθη πίστωση (6.000,00) € σε 
βάρος  των Κ.Α. 70.6322 και  Κ.Α. 25.6322 του προϋπολογισµού έτους 2016 για τη έκδοση τελών κυκλοφορίας 
µηχανηµάτων έργου  του ∆ήµου ∆ιονύσου, έτους 2016. 
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής η 

υπάλληλος του ∆ήµου κ. Χανιώτη Παναγιώτα. 

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. 131/14-6-2016 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής ποσού 

(6.000,00) ΕΥΡΩ. 

 

Η υπόλογος κ. Χανιώτη Παναγιώτα κατέθεσε για την απόδοση λογαριασµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

1.  Το ΓΡΕ 10/6-7-2016 Γραµµάτιο Επιστροφής χρηµάτων ποσού (313,94) € 

2. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084681ΙΧ όχηµα , ποσού (198,91) €  

3. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ124981ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

4. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ122412ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

5. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ088139ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

6. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084682ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

7. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ099920ΙΧ όχηµα , ποσού (371,41) €  



8. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104745ΙΧ όχηµα , ποσού (242,42) €  

9. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ114472ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

10. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ112534ΙΧ όχηµα , ποσού (242,42) €  

11. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107337ΙΧ όχηµα , ποσού (169,39) €  

12. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107323ΙΧ όχηµα , ποσού (222,23) €  

13. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104809ΙΧ όχηµα , ποσού (211,34) €  

14. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ059570ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

15. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ059569ΙΧ όχηµα , ποσού (243,98) €  

16. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ056545ΙΧ όχηµα , ποσού (211,34) €  

17. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ056384ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

18. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ067403ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

19. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ062344ΙΧ όχηµα , ποσού (198,91) €  

20. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ079704ΙΧ όχηµα , ποσού (166,28) €  

21. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ067452ΙΧ όχηµα , ποσού (352,76) €  

22. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084680ΙΧ όχηµα , ποσού (170,94) €  

23. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ083637ΙΧ όχηµα , ποσού (202,02) €  

24. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ084683ΙΧ όχηµα , ποσού (155,40) €  

25. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ104749ΙΧ όχηµα , ποσού (203,58) €  

26. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ107371ΙΧ όχηµα , ποσού (298,37) € 

27. Έντυπο τελών κυκλοφορίας για το αριθ. ΜΕ003102ΚΥ όχηµα , ποσού (245,53) € 

28. Πληρωµή βεβαιωµένων οφειλών του ΣΥΛ. ΕΘΕΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ποσού (335,66) € 

 

          Τα παραπάνω δικαιολογητικά, συνολικού ποσού 6.000,00 Ευρώ,  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. 181/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

3) το αριθ. 131/2016 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, ποσού (6.000,00) € 

4) τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Χανιώτη Παναγιώτα 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 την κ. Χανιώτη Παναγιώτα µαζί µε τα 

σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης. 

2. Την απαλλαγή της κ Χανιώτη Παναγιώτας από υπόλογο του µε αριθ. 131 Χρηµατικού Εντάλµατος 

Προπληρωµής, ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση της παραπάνω δαπάνης. 

                                     
 
 
 
                                                     
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 


