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                                           ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 119/2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού  εννιακοσίων ευρώ 
(900,00€) για την κάλυψη εξόδων ΚΤΕΟ  και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των    
 δέκα (10) οχηµάτων του ∆ήµου µας.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 25ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 
2015 ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 10504/24-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ      
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος                 1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                      2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 5ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,  
θέτει υπόψη  των µελών την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆/νσης Περιβάλλοντος  Ι. 
Καρούση η οποία έχει ως εξής:    
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:9.9.2015  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αριθ. Πρωτ.:9854   
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
        

Προς : Οικονοµική Επιτροπή 
Κοιν.: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ Κ.Τ.Ε.Ο 

 
Τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο του έτους  2015 χρειάζεται να περάσουν Κ.Τ.Ε.Ο δέκα 
(10) οχήµατα του ∆ήµου. Για τα συγκεκριµένα οχήµατα πρέπει να εκδοθεί και κάρτα 
καυσαερίων. 
 
Για να  ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες απαιτείται έγκριση δαπάνης ύψους 
εννιακοσίων  ευρώ (900€) ώστε να είµαστε νόµιµοι. Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε 
πλήρη παραστατικά του Κ.Τ.Ε.Ο της κάθε δαπάνης χωριστά που απαιτείται για το κάθε 
όχηµα. 
 
Υπόλογος  ορίζεται ο Σοφιανόπουλος Στέλιος  που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική 
Υπηρεσία θα διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 
 
Τα οχήµατα που θα χρειαστούν έλεγχο είναι τα παρακάτω: 
 
Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1. ΚΗΙ 6001 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
2. ΚΗΙ 6995 ΠΡΕΣΑΚΙ 
3. ΚΗΙ 6682 ΝΤΑΛΙΚΑ 
4. ΚΗΙ 6004 ΝΤΑΛΙΚΑ 
5. ΚΗΙ 1713 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
6. ΚΗΙ 5872 ΦΟΡΤΗΓΟ 
7. ΚΗΙ 1789 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 
8. ΚΗΥ 8424 ΦΟΡΤΗΓΟ 
9. ΚΗΗ 1305 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 
10. ΚΗΗ 1351 ΤΖΙΠ 

 
 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 
ορίζονται τα εξής : 
 
1. Με απόφαση της Οικονοµικής 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 ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. 



2.Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών υπαλλήλων. 
Προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα ΚΤΕΟ  και η έκδοση κάρτας καυσαερίων  δέκα 
(10) οχηµάτων    του ∆ήµου µας   όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του 
νόµου 2685/99  & 3463/2006, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης ποσού  εννιακοσίων ευρώ (900,00€) σε βάρος του 00.6312.0001          
« λοιποί φόροι»  . » του  προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικον. έτους 2015 και για 
την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου µας   
Σοφιανόπουλου Στυλιανού,  που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία θα 
διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των Ν. 2685/99 και του Ν. 3463/2006 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/06  και του άρθρου 32 του Β∆ 17/5-
15/6-1959 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού εννιακοσίων   ευρώ (900€) και καταλογίζει 
την δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6312.0001 « λοιποί φόροι»  του  προϋπολογισµού 
του ∆ήµου µας οικον. έτους 2015, για την πληρωµή εξόδων ΚΤΕΟ και έκδοσης 
κάρτας καυσαερίων  δέκα ( 10) οχηµάτων    για το  έτος 2015. 

 
2. Για την πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης , εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Σοφιανόπουλου Στυλιανού  
που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται σταδιακά το 
παραπάνω ποσό, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό. O ανωτέρω 
υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει το παραπάνω ποσό µέχρι 30.11.2015 
 
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 
37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006. 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        5.Γαβρίλης Γεώργιος(αν.µέλος) 
                                                                         
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                             Καισαριανή   29/9/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                            Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                       ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                


