
1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..32η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..377/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..32ης/2-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2η Οκτωβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
31069/28-9-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
<ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ>» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ  ΜΕΣΟΥ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Αγγελίδη Παναγιώτη και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Μαντζιαβά Βασίλειου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
Πατσάκα Επαµεινώνδα και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών 
εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 
39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 73.680,80 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
Φ.Π.Α  24% -   (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--Α∆ΑΜ: 18REQ003195597 
και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
επαναληπτικού  συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη  για την 
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«Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων 
»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα της κας. Αλεξανδρή Ευαγελίας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «∆ιόρθωση απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε αριθµό 
353/109-2018 και αφορούσε την Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για λόγους Πυροπροστασίας». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής για την Έκδοση-Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών 
του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας(ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την ‘Αττική Οδό’». 
ΘΕΜΑ 15ο: «ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την 
περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια 
Καλύµµατος Πιάνου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Αναλογίων 
Οµιλητών/ Συνεδρίων (Podium)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προµήθεια Ηλεκτρικών 
Πιάνων». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Τσούκας Παναγιώτης    
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Στάικος Θεόδωρος  
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..377/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής για την Έκδοση-Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών 
του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής 
Ικανότητας(ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤ.:              Το υπ' αριθµ. 28634/10-9-18 έγγραφο µε θέµα : Απόφασης 
∆ηµάρχου για Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Έκδοση 
Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την Έκδοση - Ανανέωση 
∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα Οδήγησης, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου). 
 
Α. Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:  
  
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής 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. 
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων.» 
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 
114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις 
τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του 
δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 
αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, 
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν 
ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του 
εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα 
του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 
οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την 
προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν 
ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' 
ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου 
εντάλµατος προπληρωµής. 
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' 
εντολών του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της 
υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
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4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το 
ποσόν του εντάλµατος προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των 
παρ’ αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις 
επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν 
των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως 
υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των 
µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή 
εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν 
του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να 
επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και 
αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα 
αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.». 
 
Β.  
1. το Π∆ 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 

προς την οδηγία  2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση 
και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα 
οποία χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για 
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 3820/1985 του 
Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και για την 
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου’’, όπως η οδηγία 
αυτή τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 2004/66 /ΕΚ του συµβουλίου της 26ης 
Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεµβρίου 2006»:  
Οι οδηγοί από 10.9.2008 όταν οδηγούν οχήµατα των υποκατηγοριών ∆1, 
∆1+Ε ή των κατηγοριών ∆, ∆+Ε είναι υποχρεωµένοι πέραν της 
απαιτούµενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ µεταφοράς επιβατών, 
και  
οι οδηγοί από 10.9.2009 όταν οδηγούν οχήµατα των υποκατηγοριών Γ1, 
Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε είναι υποχρεωµένοι πέραν της 
απαιτούµενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ µεταφοράς 
εµπορευµάτων.  
Οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόµενων 
κατηγοριών έως 9.9.2008 και 9.9.2009 αντίστοιχα, απαλλάσσονται έως 
10.9.2013 και 10.9.2014 αντίσοιχα της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ.  
Μετά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών 
οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ αφού παρακολουθήσουν 
πρόγραµµα περιοδοκής κατάρτισης. 
∆ικαίωµα διοργάνωσης προγραµµάτων εκπαίδευσης περιοδικής 
κατάρτισης έχουν:  
α) Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)  
β) Οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)  
γ) ΤΑ Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) 

 
2. την υπουργική απόφαση οικ.72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216 / Β), 

«Καθορισµός διαδικαστικών λεπτοµερειών για εφαρµογή των διατάξεων 
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του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης 
µεταφοράς επιβατών» 

 
3. την υπουργική απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782 / Β), 

«Συµπλήρωση –τροποποίηση της υπ’ αριθµ. οικ. 72048/9666/08/2009 
«Καθορισµός διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των 
διατάξεων του π. δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης 
µεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ216/Β)» 

 
4. την υπουργική απόφαση οικ.49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024 / Β), 

«Καθορισµός διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των 
διατάξεων του π. δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης 
µεταφοράς εµπορευµάτων»  

 
5. το Ν.3897/2010 «Σύσταση Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του 
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και 
την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού 
∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν οι 
παράγραφοι του άρθρου 6 του π.δ. 74/2008 και συµπληρώθηκε το άρθρο 
7 αυτού 

 
6. την Υπουργική Απόφαση 33243/4894/20-07-2012 (ΦΕΚ 2250 / Β) µε τίτλο 

« Καθορισµός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτοµερειών για την 
έγκριση σχολών / κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων 
µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας 
προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο 
αυτών και λοιπές λεπτοµέρειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 74/2008 
(Α112), όπως ισχύει» 

 
7. την εγκύκλιο Γ454/19716/1780/09/28-7-2009 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε 

τους οδηγούς συγκεκριµένων οχηµάτων που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»  

 
8. το υπ’αριθµ.481/20-5-2013 έγγραφο της ΠΟΕ – ΟΤΑ το οποίο επισηµαίνει 

ότι οι ΟΤΑ δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις των ανωτέρω (1) και (7) και 
συστήνει στις κατά τόπους δηµοτικές αρχές να καλύψουν (µε 
επιµόρφωση) το σύνολο των οδηγών τους προκειµένου να εξασφαλιστεί 
εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών τους 

 
Γ. Από το 2006 και µετά, όλα τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κυκλοφορούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισµένα µε ψηφιακό 
ταχογράφο και ο ∆ήµος διαθέτει συνολικά 9 τέτοια οχήµατα 
(απορριµµατοφόρα, κλπ). 
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που διαθέτει ψηφιακό ταχογράφο πρέπει να 
διαθέτει, και αυτός µε τη σειρά του, µία κάρτα στην οποία υπάρχουν τα 
προσωπικά του στοιχεία προκειµένου να είναι δυνατή η θέση του ταχογράφου 
του αυτοκινήτου σε λειτουργία. 
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Επειδή κάποιοι από τους οδηγούς του ∆ήµου δεν διαθέτουν την εν λόγω 
προσωπική κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου και έτσι δεν είναι δυνατόν λόγω 
αυτής της τυπικής έλλειψης να οδηγούν νόµιµα κάποια από τα αυτοκίνητα του 
στόλου, ο ∆ήµος επιθυµεί την έκδοση της σχετικής κάρτας προκειµένου να  
έχει πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού του (οχήµατα και οδηγοί). 
Οµοίως, σε κάποιους οδηγούς του ∆ήµου που διαθέτουν κάρτα είναι αναγκαία 
η ανανέωσή της, λόγω του ότι αυτή λήγει κάθε 5 χρόνια. 
 
Για την έκδοση της κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου (από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών), για πρώτη φορά ή λόγω λήξης της 
ισχύος της, απαιτείται παράβολο 150€. 
Για την ανανέωση του επαγγελµατικού διπλώµατος των υπαλλήλων - οδηγών 
του ∆ήµου, απαιτείται παράβολο 130€. 
Για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
απαιτείται παράβολο και κόστος µαθηµάτων 130 €. 
 
Επίσης απαιτούνται φωτογραφίες συγκεκριµένων προδιαγραφών και CD µε 
τη ψηφιακή υπογραφή του οδηγού, για τα οποία εκτιµάται ότι 20€ ανά άτοµο 
µπορούν να καλύψουν το σχετικό κόστος. 
 
∆. 
 Οι οδηγοί του ∆ήµου για τους οποίους απαιτείται  

1. ανανέωση επαγγελµατικού διπλώµατος,  
2. έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου,  
3. έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ))  

µε το αναγκαίο ανά περίπτωση κόστος, παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

Α/Α+ ΟΝΟΜΑ 
Ο∆ΗΓΟΥ 

ΚΑΡΤΑ ΗΛ. 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΠΑΓΓ. 
∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΠΕΙ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

(€) 
1. ∆ΡΟΣΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
  ΕΛΗΞΕ 130 ------- 20 

2. ∆ΡΟΣΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΕΛΗΞΕ 130 ------- 20 

3.     ΤΣΙΟΥΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  ΕΛΗΞΕ 130 ------ 20 

4 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΕΛΗΞΕ 130  20 

5. ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΕΛΗΞΕ  130  20 

6. ΚΕΣΙ∆ΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΛΗΞΕ   150  20 

7. ΚΟΥΡΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

  ΕΛΗΞΕ 130  20 

8 ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΕΛΗΞΕ  130  20 

 ΣΥΝΟΛΟ    1060  160 
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, απαιτείται συνολικό ποσό 1.220 
€ (χίλια διακόσια είκοσι ευρώ).  
 
 
 
Ε. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε  
1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
2. τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
3. τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα 
άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 

4. την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

5. τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018, 
6. το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
7. τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 

Α'), 
8. την ΠΑΥ …/2018, και 
9. την 82/2018 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω 

δαπάνης,  
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στα 
ονόµατα των υπαλλήλων του ∆ήµου που αναγράφονται στις Γραµµές 1 - 7 
του πίνακα της Παραγράφου ∆ της παρούσας και για ποσό ανά υπάλληλο 
όπως αυτό αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα της Παραγράφου ∆, 
µε σκοπό την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων δαπανών. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες», 
� τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου 

Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 
� την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Οικονοµικών, 
� τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2018, 
� το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
� τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 

Α'), 
� την 82/2018 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω 

δαπάνης 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΔΑ: Ψ6ΜΝΩ93-90Δ



8 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 

λογαριασµού στα ονόµατα των υπαλλήλων του ∆ήµου που αναγράφονται στις 
Γραµµές 1 - 8 του πίνακα της Παραγράφου ∆ της παρούσας και για ποσό ανά 
υπάλληλο όπως αυτό αναγράφεται στην τελευταία στήλη του πίνακα της 
Παραγράφου ∆, µε σκοπό την αντιµετώπιση των προαναφερθέντων 
δαπανών. 

Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού, από τους υπολόγους του 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, να γίναι εντός τριµήνου από την 
έκδοσή του.. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κοντάκης Κυριάκος. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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