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Αριθµός απόφασης : 6 / 2018

Από το µε αριθµό 2/2018 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη ορισµού διαχειριστή για την προµήθεια
ψηφιακής κάρτας ταχογράφου για το ∆ήµο Κοζάνης.
Σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1.518/12.12.2018 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6)
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Καραπάτσιος Ευάγγελος
6.Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Παρασκευάς
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Μαλούτας Λάζαρος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παραπάνω 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
Στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία αποτελεί
αρµόδιο όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης και Αµαξοστασίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος του
∆ήµου µε το α.α. 99/16.01.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του µε θέµα:
«Προµήθεια ψηφιακής κάρτας ταχογράφου Νοµικού Προσώπου» αναφέρει τα παρακάτω:
«……Ο ∆ήµος Κοζάνης διαθέτει έναν µεγάλο στόλο, 124 µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων
έργου. Σε 20 από τα παραπάνω οχήµατα υπάρχουν τοποθετηµένοι και λειτουργούν ψηφιακοί
ταχογράφοι, συσκευές που καταγράφουν δεδοµένα για την κίνηση του οχήµατος, όπως η εθνική
και ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλλει. Τα δεδοµένα που καταγράφονται στους ταχογράφους και
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στις κάρτες των οδηγών πρέπει να τηλεφορτώνονται και να διατηρούνται στην Υπηρεσία για
τουλάχιστον 28 ηµέρες σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 165/2014 (άρθρο 4 ) και τον Κανονισµό
ΕΕ 581/2010. Οι προαναφερθέντες Κανονισµοί απαιτούν και την ύπαρξη ηλεκτρονικής κάρτας
ταχογράφου και για την επιχείρηση / Νοµικό Πρόσωπο, που έχει στην κατοχή του και
διαχειρίζεται οχήµατα µε ψηφιακούς ταχογράφους.
Με την κάρτα επιχείρησης καθίσταται δυνατή η απεικόνιση, η τηλεφόρτωση και η εκτύπωση
δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή ελέγχου, η πρόσβαση στην οποία ασφαλίζεται
από την επιχείρηση. Η κάρτα επιχείρησης είναι υποχρεωτική, αλλά όχι προσωποποιηµένη και η
ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.
Ο ∆ήµος Κοζάνης δε διαθέτει ανάλογη κάρτα ψηφιακού ταχογράφου για την υποστήριξη της εν
λόγω διαδικασίας, η οποία θεωρείτε αναγκαία για την εύρυθµη και σύννοµη λειτουργία του
στόλου των οχηµάτων και την αποφυγή παραβάσεων και προστίµων, στην περίπτωση ελέγχων.
Η απόκτησή της εκτός των άλλων περιλαµβάνει:
1. τη δαπάνη 300,00 € για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.
οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), στον κωδικό 0044. Το αντίτιµο για την
έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται µε τη διαδικασία e-Παράβολο, όπως
αυτή πραγµατοποιείται από την αντίστοιχη εφαρµογή της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων, ενώ το αντίγραφο είσπραξης κατατίθεται µε τα
δικαιολογητικά της αίτησης έκδοσης της κάρτας
2. Εξουσιοδότηση, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την κατάθεση της αίτησης
από πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο
3. Εξουσιοδότηση, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για την παραλαβή της κάρτας
από πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο
4. Βεβαίωση ότι ο υποβάλλων το αίτηµα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Προκειµένου να προµηθευτεί ο ∆ήµος Κοζάνης την παραπάνω κάρτα, παρακαλώ για τη διάθεση
του αντιτίµου του απαιτούµενου παραβόλου και για τη λήψη απόφασης για τον ορισµό και την
εξουσιοδότηση µου, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Παραµένοντας στη διάθεσή σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες…..»
Ο Προϊστάµενος
Καστανάρας Μιχαήλ
ΠΕ Μηχανολόγων…..»
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να ορίσουµε τον ανωτέρω αναφερόµενο υπάλληλο,
ως διαχειριστή για την προµήθεια ψηφιακής κάρτας ταχογράφου για το ∆ήµο Κοζάνης,
σύµφωνα µε το ανωτέρω υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του τµήµατος Τεχνικής
Υποστήριξης και Αµαξοστασίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Το µε α.α. 99/16.01.2018 υπηρεσιακό/ενηµερωτικό σηµείωµα του τµήµατος
Τεχνικής Υποστήριξης και Αµαξοστασίου της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου.
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3. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική
συζήτηση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει τον κ. Καστανάρα Μιχαήλ του Μερκουρίου ΠΕ Μηχανολόγων, τακτικό
υπάλληλο του ∆ήµου, ως διαχειριστή για την προµήθεια ψηφιακής κάρτας ταχογράφου
για το ∆ήµο Κοζάνης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 6 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 17 Ιανουαρίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.01.31 19:51:55 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄
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