
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αγ. Στέφανος: 02.3.2023 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.: 7126 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        
Δ/νση Περιβάλλοντος 
Ταχ. Δ/νση: Λακωνίας & Μεγ. Αλεξάνδρου 1 
Τ.Κ. 145 65, Αγιος Στέφανος   
Πληροφορίες: Ελεκίδης Γεώργιος     
Τηλέφωνο: 210 8144450 (εσωτ. 208) 
Φαξ: 210 8144450      
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ  : Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης      
Απορριμματοφόρων  από την “Αττική Οδό”.  
 
Έχοντας υπόψη: 

1.το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. Δ του Ν. 3852/10,   
2.τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

3.το άρθρο 177 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2016) το οποίο καταργεί τα άρθρα 21 και 23 του 
Ν.3871/2010 “Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ Α/141/17-8-2010), 

4.Την υπ’ αρίθ. 113/2022  (ΑΔΑ: Ψ8ΓΓΩ93-ΙΔΩ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2023, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 15593/21-
2-2023 (ΑΠ Δήμου 06195/22-2-2023) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5.το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (α) , 

6.τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
(β) και (γ),  

7.την ΑΑΥ…….../2023,  
8.την υπ’ αριθμ. 61/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. 

89/2023 (ως προς την Επικαιροποίηση Καταλόγου Οχημάτων Δήμου) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
με θέμα «Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για 
την διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2023. 

 
α) το άρθρο 172 του Δημοτικού 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.Δ. 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 λογαριασμό 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 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.» 
β) με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 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 υπερβεί το ποσόν του εντάλματος 
προπληρωμής.» 
γ) με το άρθρο 37 του Β.Δ. 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, εφόσον 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.». 
 
Τα φορτηγά απορριμματοφόρα και τα φορτηγά αρπάγες του Δήμου είναι ενταγμένα σε ειδικό συνδρομητικό 
πρόγραμμα της Εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ”, δεδομένου ότι είναι αναγκαία η διέλευσή τους από την 
Αττική Οδό (για λόγους επιχειρησιακής λειτουργίας, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς) σε καθημερινή 
βάση (όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και των Σαββάτων και Κυριακών), προκειμένου να μεταβαίνουν στο 
ΧΥΤΑ Λιοσίων για τη νόμιμη εναπόθεση των οικιακών απορριμμάτων και των υλικών ανακύκλωσης που 
συλλέγονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζεται το μέγιστο μηνιαίο κόστος για το επόμενο εξάμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
–  ΙΟΥΝΙΟΣ 2023.  
 
 

Α/Α ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ* ΑΞΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ**     ΑΞΙΑ 

1 
Ιανουάριος 

(καθημερινές) 22 11 484 3,6 

3009,6   4 352 

 
Ιανουάριος 

(σαββατοκύριακα) 

9 

3 54 

3,6 453,6   2 72 

 Σύνολο Ιανουάριος 31  962  3463,2 

2 
Φεβρουάριος 
(καθημερινές) 

20 

11 440 

3,6 2736   4 320 

 
Φεβρουάριος 

(σαββατοκύριακα) 

8 

3 48 

3,6 403,2   2 64 

 
Σύνολο 

Φεβρουάριος 28  872  3139,2 

3 
Μάρτιος 

(καθημερινές) 

23 

11 506 

3,6 3146,4   4 368 

 
Μάρτιος 

(σαββατοκύριακα) 

8 

3 48 

3,6 403,2   2 64 



 Σύνολο Μάρτιος 31  986  3549,6 

4 
Απρίλιος 

(καθημερινές) 

20 

11 440 
3,6 

 2736   4 320 

 
Απρίλιος 

(σαββατοκύριακα) 

10 

3 60 

3,6 504   2 80 

 Σύνολο Απρίλιος 30  900  3240 

5 
Μάιος 

(καθημερινές) 

23 

11 506 

3,6 3146,4   4 368 

 
Μάιος 

(σαββατοκύριακα) 

8 

3 48 

3,6 403,2   2 64 

 Σύνολο Μάιος 31  986  3549,6 

6 
Ιούνιος 

(καθημερινές) 

22 

11 484 

3,6 3009,6   4 352 

 
Ιούνιος 

(σαββατοκύριακα) 

8 

3 48 

3,6 403,2   2 64 

 Σύνολο Ιούνιος 30  948  3412,8 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
181  5.654  20.354,40 

 
 
*  Το πλήθος των διελεύσεων αναφέρεται σε διπλές διελεύσεις ανά όχημα και τετραπλές για έξι (6). 
** Η αξία των διελεύσεων έχει υπολογιστεί μετά την έκπτωση του προγράμματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Δεδομένης της ανάγκης να συνεχιστεί η διέλευση των οχημάτων του Δήμου (φορτηγά απορριμματοφόρα, 
ανατρεπόμενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την “Αττική Οδό”, ο Δήμος πρέπει να καταβάλλει τα τέλη 
διέλευσης των οχημάτων (μέσω της Αττικής Οδού), το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ποσό της πάγιας 
προκαταβολής. 

Κατόπιν τούτων,  
επειδή το ανωτέρω συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής του Δήμου και υπάρχει 
ανάγκη να πληρωθεί άμεσα παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού στο όνομα της υπαλλήλου του 
Δήμου Δευτεραίος Εμμανουήλ, συνολικού ποσού είκοσι χιλιάδων τριακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και 
σαράντα λεπτά (20.354,40€) με σκοπό την αντιμετώπιση της δαπάνης διέλευσης των οχημάτων (φορτηγά 
απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα φορτηγά αρπάγες, τράκτορας) από την Αττική Οδό για το διάστημα 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΎΝΙΟΣ 2023.   

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 


