
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 10/12/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:            12558  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               

Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  

Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ: 213 2010739 

Fax: 2107295917                

                                               

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          

                                                40
Η

 Συνεδρίαση /10-12-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 227/2018 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την ανανέωση και 
προµήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τους οδηγούς του ∆ήµου. 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 40ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 10
η
  του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12434 /06-12-2018   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  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 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 11809 /22-11-2018 

εισήγηση του κ. Καρούση Ιωάννη Προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 

∆ήµου η οποία  έχει ως εξής.  

 
 

                                                           

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  22.11.2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          ΑΡ. ΠΡΩΤ. :      11809 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

                          Προς: ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

               Κοιν. : Οικονοµική Επιτροπή 

                                                                                     

 

 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

 

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 διαθέτουν  κάρτες ψηφιακού ταχογράφου . Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει 
ανανέωση της κάρτας  ψηφιακού ταχογράφου (πενταετούς διάρκειας) σε πέντε (5) οδηγούς και 
να εκδοθεί µία νέα κάρτα σε ένα (1) οδηγό .  

Για την ανανεώσεις των καρτών καθώς  και για την έκδοση της νέας 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  ανανεώσουν τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου   είναι οι 
παρακάτω:  

 

1. Βαρελάκης Μιχάλης 

2. Σκαµνιάς Χρήστος 

3. Ηλιόπουλος Γεώργιος  

4. Σεριφιώτης Χρήστος 

5. Σκαµπαρδώνης Νικόλαος 

 

Επίσης πρέπει να εκδώσουµε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στον οδηγό απορριµµατοφόρου 

Καλογερόπουλο Κων/νο . 

 

Για την  προµήθεια των παράβολων θα χρειαστεί να εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής 

εννιακοσίων ευρώ (900€) . Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε παραστατικά της αρµόδιας 

∆.Ο.Υ. Υπόλογος ορίζεται ο εργαζόµενος Βαρελάκης Μιχάλης  

 

 

 

 

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 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 τις ανανεώσεις των καρτών καθώς και για την έκδοση νέας 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  ανανεώσουν  τις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου   είναι 
οι παρακάτω:  

1. Βαρελάκης Μιχάλης 

2. Σκαµνιάς Χρήστος 

3. Ηλιόπουλος Γεώργιος 

4. Σεριφιώτης Χρήστος 

5. Σκαµπαρδώνης Νικόλαος 

 

Επίσης να εκδοθεί κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στον οδηγό απορριµµατοφόρου 

Καλογερόπουλο Κωνσταντίνο. 

Για την  προµήθεια των παράβολων θα χρειαστεί να εκδοθεί ένταλµα προπληρωµής 

εννιακοσίων  (900€) .Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε παραστατικά της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

Υπόλογος  ορίζεται ο εργαζόµενος  Βαρελάκης Μιχάλης  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       10/12/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 


