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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
                                                10Η Συνεδρίαση    10-04-2020 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36/2020 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για Κ.Τ.Ε.Ο και έκδοσης καρτών 
καυσαερίων  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/2020  δια περιφοράς συνεδρίαση  της Οικονοµικής  Επιτροπής 
του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ώρα. 11:30 π. µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε δια 
περιφοράς συνεδρίαση , ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3364/07-04-2020 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87),  µε το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εµφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», την 
αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 



Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
εισήγηση µε αρ. πρωτ.: 3362/07-04-2020 του προϊσταµένου διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. 
Καρούση Ιωάννη  η οποία  έχει  ως εξής : 
 

 

Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του έτους 2020 χρειάζεται να περάσουν Κ.Τ.Ε.Ο και να 
εκδοθούν κάρτες καυσαερίων για εννιά (9) οχήµατα του ∆ήµου. Επίσης πρέπει να ανανεωθούν 
οι κάρτες καυσαερίων σε δέκα οχήµατα (10) του ∆ήµου διότι στα βαρέα οχήµατα (νταλίκες – 
απορριµµατοφόρα – φορτηγά) η κάρτα καυσαερίων ανανεώνεται κάθε έξι µήνες και στα 
ελαφρά οχήµατα κάθε χρόνο.  
 
Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες απαιτείται έγκριση δαπάνης ύψους χιλίων 
διακοσίων ευρώ (1.200€). 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 η Ξηντάρα Μαρία που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία θα 
διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 
Τα οχήµατα που θα χρειαστούν έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο είναι τα παρακάτω: 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΗΗ 1713 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΗ 7802 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΗΥ 8423 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΗΗ 1714 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 6620 ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

ΚΗΙ 6994 ΠΡΕΣΣΑΚΙ ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΗΙ 1788 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΥ 8365 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  

 
 



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 

 
 
 

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
• Την εισήγηση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ 
(1.200€). Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει µε πλήρη παραστατικά του Κ.Τ.Ε.Ο της κάθε 
δαπάνης χωριστά που απαιτείται για το κάθε όχηµα. 
Η δαπάνη θα βαρύνει κατά χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00) τον ΚΑ 00.6312.0001 λοιποί φόροι 
,του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας και θα εκδοθεί στο όνοµα της  Ξηντάρα Μαρία που σε 
συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία θα διαχειρίζεται σταδιακά το παραπάνω ποσό. 
Τα οχήµατα που θα χρειαστούν έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο είναι τα παρακάτω: 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΗΗ 1713 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΗ 7802 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΗΥ 8423 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΚΗΗ 1714 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 6620 ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 

ΚΗΙ 6994 ΠΡΕΣΣΑΚΙ ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) 

ΚΗΙ 1788 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΚΗΙ 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 



ΚΗΥ 8365 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  

 
 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       10/04/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 


