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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κάρτας ψηφιακού 
ταχογράφου.  
 
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 32ης/2020 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 1η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11864/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. 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), το άρθρο 10 της Πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 
55/11-03-2020), 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». 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
           
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  



5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού Άννα  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11235/12-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Καρούση Ιωάννη, η οποία έχει  ως εξής : 

    
 
                            

Για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος υποχρεούνται οι οδηγοί που 
χρησιμοποιούν τα οχήματα – απορριματοφόρα του Δήμου μας με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 1713, ΚΗΗ 
1714, ΚΗΗ 8352, ΚΗΗ 9154 το φορτηγό όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 7802 καθώς και το όχημα – 
μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 105936 να διαθέτουν κάρτες ψηφιακού 
ταχογράφου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου 
(πενταετούς διάρκειας) σε ένα (1) οδηγό. 
Για την έκδοση της νέας κάρτας θα κατατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων παράβολο από Δ.Ο.Υ. αξίας εκατόν πενήντα ευρώ (150 €). 
Ο εργαζόμενος που χρειάζεται να εκδοθεί η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου είναι ο Ρούσσος 
Παναγιώτης. 
Για την προμήθεια του παράβολου θα χρειαστεί να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής εκατόν 
πενήντα ευρώ (150 €). Η ανταπόδοση του ποσού θα γίνει με παραστατικά της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. Υπόλογος ορίζεται ο εργαζόμενος Ρούσσος Παναγιώτης. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος 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 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

 
 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00 € για την έκδοση 
κάρτας ψηφιακού ταχογράφου όπου θα καταλογιστεί στον Κ.Α 70.6263.0001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου. 
 Υπόλογος ορίζεται ο εργαζόμενος κ. Ρούσσος Παναγιώτης. 
  
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                              
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
                                                                              
 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       01/12/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


