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Θέμα : «Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμό 171/2018 Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής» 
 
      Για τη μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου προκύπτει δαπάνη 
διέλευσης από διόδια και για το λόγο αυτό στον προϋπολογισμό του έτους 2018  
προβλέφθηκε  στον  Κ.Α. 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 υπ’ αριθμό 822/2017 (ΑΔΑ: ΩΠΜΘΩ9Ο-ΘΑ9) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018,  η οποία ως προς τη νομιμότητά της 
ελέγχθηκε με το υπ’ αριθμό 12531/4-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 

     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 τεύχος 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.  

     Η προθεσμία απόδοσης 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 τεύχος Α'). Η προθεσμία δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη αίτηση του 

υπολόγου για 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 τεύχος 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). 
     Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 10/10-1-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΘΨΩ9Ο-6Ο8) εγκρίθηκε η δαπάνη και η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των 15.000,00 € από τον ΚΑ 20/6412.005, ενώ με την υπ’ 
αριθμό πρωτ.  1637/Α.Α. 117/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΞ4ΚΩ9Ο-ΜΤ3) απόφαση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 15.000,00 € για την 
πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 
     Με την υπ’ αριθμό 171/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε, για τις 
δαπάνες διοδίων Β΄τριμήνου 2018 (Απρίλιο – Ιούνιο),  η έκδοση Χ.Ε.Π., συνολικού ποσού 
4.500,00 €, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑ 20.6412.005 «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς 
απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου (Β΄τριμήνου 2018), στο όνομα του υπαλλήλου του 
Δήμου Κηριμκηρίδη Ιορδάνη, και η απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του ληφθέντος 
ΧΕΠ αποφασίστηκε μέχρι 29/6/2018. Επίσης για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ΄ αριθμό 
0468Α/29-03/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΩ6Ω9Ο-427) ΧΕΠ, ποσού 4.500,00€.  
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     Επειδή κατά την περίοδο απόδοσης λογαριασμού του ανωτέρω Χ.Ε.Π διαπιστώθηκε η 
απώλεια του φακέλου ο οποίος περιείχε, μεταξύ άλλων παραστατικών στοιχείων 
διαχείρισης των απορριμμάτων, τις αποδείξεις  διέλευσης των οχημάτων από τα διόδια 
Πολυμύλου του μηνός Απριλίου (ποσού 1.411,20 €) ζητήθηκε παράταση της απόδοσης του 
λογαριασμού για ένα (1) μήνα η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 462/3-7-2018 (ΑΔΑ: 

ΨΠΣΣΩ9Ο-25Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
      Ακολούθως λόγω μη ανεύρεσης των εν λόγω αποδείξεων εστάλη στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ» 
αίτημα (σχετικό το υπ’ αριθμό 20229/24-7-2018 έγγραφο του Δήμου) για την έκδοση βεβαίωσης 
των διελεύσεων που πραγματοποίησαν τα επικαθήμενα οχήματα του Δήμου κατά το μήνα 
Απρίλιο από τα Διόδια Πολυμύλου καθώς και του αντιτίμου της απόδειξης διέλευσης 
αυτών. 
     Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 
171/2018 Απόφασης της οικονομικής Επιτροπής, για επιπλέον δύο (2) μήνες, έως 28 
Σεπτεμβρίου 2018,   για τη συνέχιση αναζήτησης του φακέλου που περιείχε τις αποδείξεις 
διοδίων του μηνός Απριλίου ή την εξασφάλισης βεβαίωσης  από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ» για 
τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποίησαν τα επικαθήμενα οχήματα του Δήμου 
κατά το μήνα Απρίλιο από τα διόδια Πολυμύλου. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 η οικονομική 
επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 
δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απ’ 
ευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή 
 
Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 171/2018 Απόφασης ως προς το χρόνο 
απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ αριθμό 0468Α/29-03/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΩ6Ω9Ο-427) ΧΕΠ, 
ποσού 4.500,00€, από τον υπόλογο του ΧΕΠ, υπάλληλο του Δήμου Κηριμκηρίδη Ιορδάνη, 
για επιπλέον δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 28/09/2018. 
--- 
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