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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
:

Θέμα: Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για
«Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου
Δήμου» Α΄ Τριμήνου 2019.
Με την αριθμ. 1385/37298/21-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η διάθεση για χρήση τριών (3) φορτηγών
οχημάτων (ελκυστήρων) και τεσσάρων (4) ημιρυμουλκούμενων οχημάτων απορριμματοφόρων
με σύστημα συμπίεσης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Βέροιας και η μεταφορά των
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας εκτελείται με τα
ανωτέρω οχήματα.
Για τη μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου προκύπτει δαπάνη διέλευσης
από διόδια και για το λόγο αυτό στον προϋπολογισμό του έτους 2019 προβλέφθηκε, στον
ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο «Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α.
όμορου Δήμου», πίστωση ποσού 15.000,00€.
Με την αριθμ. 958/17-12-2018 (ΑΔΑ:Ω67ΤΩ9Ο-Μ35) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019, η οποία ως προς τη νομιμότητά της
επικυρώθηκε με την αριθμ. 13409/2018/2-1-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Με την αριθμ. 768/14-01-2019 (ΑΔΑ:9ΤΞΤΩ9Ο-ΨΦΞ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΑΥ) της Οικονομικής Υπηρεσίας δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 15.000,00€ σε βάρος του
ΚΑ:20.6412.005 του προϋπολογισμού έτους 2019 για «Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά
απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου».
Η κάλυψη της δαπάνης των διοδίων θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1, του άρθρου 32, του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και (παρ. 2, άρθρο 172,
Ν.3463/06), με την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο όνομα
μονίμου υπαλλήλου του δήμου, ο οποίος θα καθίσταται υπόλογος.
Ως προς τον ορισμό υπολόγου, επειδή οι διατάξεις του ν.3463/2006 είναι ειδικές και
νεώτερες κατισχύουν αυτών του Β.Δ. 17.5/15.6.59 και ο ν.3463/2006 δεν εξειδικεύει την
ιδιότητα του υπαλλήλου αποκλειστικά σε μόνιμου όπως γινόταν στο ΒΔ, δεν είναι
υποχρεωτικό να είναι μόνιμος υπάλληλος αλλά θα μπορούσε να οριστεί και υπάλληλος με
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης και οι σχετικές πράξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (βλ. π.χ. την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 3/2012) αναφέρονται μόνο στην παρ 2, του
άρθρο 172, ν. 3463/2006 και μάλιστα με τη φράση «σε ορισμένο δημοτικό υπάλληλο», χωρίς
να προσδιορίζεται ότι πρέπει να είναι μόνιμος.
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του Χ.Ε.Π.
και δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα
προ της λήξεως του οικονομικού έτους. (παρ. 1, του άρθρου 32, του Β.Δ. 17.5/15.6.59 - ΦΕΚ
114/59 τ.Α'). Η προθεσμία δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη αίτηση του υπολόγου για
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έναν επιπλέον μήνα και όχι πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους (παρ. 2, άρθρο 32, Β.Δ.
17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α').
Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση Χ.Ε.Π. για την
αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (παρ. 1, άρθρο 172, Ν.3463/06).
Ήδη κατά το έτος 2018 ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για την κάλυψη της δαπάνης των
διοδίων.
Υπόλογος για την έκδοση του Χ.Ε.Π. προτείνεται να οριστεί για το πρώτο τρίμηνο ο
υπάλληλος του Δήμου Κηριμκηρίδης Ιορδάνης, ο οποίος οφείλει εντός της τακτής
προθεσμίας να αποδώσει λογαριασμό της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων,
υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επιστρέφοντας το τυχόν μη διατεθέν ποσό
(παρ. 1, του άρθρου 32, του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α').
Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους πληρωμής των διοδίων για το Α΄
τρίμηνο (Ιανουάριο–Μάρτιο 2019) εκτιμάται στο ποσό των 4.000,00€.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:
Α) Να εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για το Α΄ τρίμηνο 2019
(Ιανουάριο-Μάρτιο 2019) ποσού 4.000,00€, που θα βαρύνει τον ΚΑ:20.6412.005 με τίτλο
«Δαπάνες διοδίων για τη μεταφορά απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου», του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κηριμκηρίδη
Ιορδάνη, για τον παραπάνω σκοπό.
Να εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 4.000,00€ τρίμηνης
χρονικής διάρκειας, με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης την Παρασκευή.
Β) Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο
λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο
χρηματικό ποσό, μέχρι τις 29-03-2019.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
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