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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την προµήθεια καρτών 
ψηφιακών ταχογράφων. 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής  του 

∆ήµου Καισαριανής, της 14ης του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2017. 

Στην  Καισαριανή σήµερα την 14η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 

13.30 µ.µ η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής ,  συνήλθε σε τακτική  

δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,  ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.3074/10-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , 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 Προέδρου - 

∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Καµπάκας Αντώνιος 
 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 2069/21-2-

2017  εισήγηση  του προϊστάµενου διεύθυνσης περιβάλλοντος του ∆ήµου  κ . 

Καρούση Ιωάννη  η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  21/02/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  2069 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

                               Εισήγηση προς: Οικονοµική Επιτροπή 

                                                                                      Κοιν.: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 
 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ  

 

Για την εύρυθµη λειτουργία  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  υποχρεούνται οι οδηγοί που 

χρησιµοποιούν  τα οχήµατα  – απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µας  µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΚΗΗ 1713, ΚΗΗ 1714 καθώς και το όχηµα - µηχανήµατος έργου µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΜΕ 105936  να προµηθευτούν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου . 

Για την προµήθεια της κάρτας θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων παράβολο από ∆.Ο.Υ  αξίας εκατό πενήντα ευρώ (150€ ) για κάθε οδηγό . 

 

Οι εργαζόµενοι που χρειάζεται να  προµηθευτούν τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου   είναι 
οι παρακάτω:  

 

1. ∆ρολάπας Παναγιώτης   
2. Σµπούκης Ιωάννης  
 

 

Για την  προµήθεια των παράβολων θα χρειαστεί να εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής 
τριακοσίων ευρώ (300€) . Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε παραστατικά της αρµόδιας 
∆.Ο.Υ. 

 

Υπόλογος  ορίζεται ο ∆ρολάπας Παναγιώτης  που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική 

Υπηρεσία θα διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την για την 
προµήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων που χρησιµοποιούν  τα οχήµατα  – 

απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µας  µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1713, ΚΗΗ 1714 

καθώς και το όχηµα - µηχανήµατος έργου µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 105936. 

Για την προµήθεια της κάρτας θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων παράβολο από ∆.Ο.Υ  αξίας εκατό πενήντα ευρώ (150€ ) για κάθε οδηγό . 

Οι εργαζόµενοι που χρειάζεται να  προµηθευτούν τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου   είναι 
οι παρακάτω:  

1. ∆ρολάπας Παναγιώτης   
2. Σµπούκης Ιωάννης  

Για την  προµήθεια των παράβολων θα χρειαστεί να εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής 
τριακοσίων ευρώ (300€) .Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε παραστατικά της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

Υπόλογος  ορίζεται ο ∆ρολάπας Παναγιώτης  που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική 

Υπηρεσία θα διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 

 

 

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  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 
 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  

                                                                                  Καισαριανή  15/03/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 


