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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 33
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 06
ης 

Σεπτεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 632/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 16
ο
 

Ορισμός υπόλογου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 12519/02-09-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου 

Υλικού και Μηχανημάτων). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα  

12:30 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, 

όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του 

άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 

4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός 

Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. 

πρωτ.: 2/55197/02-09-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 

Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022 και αποφασίζει 

την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

 Αφού διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, σύμφωνα 

με τις ανωτέρω διατάξεις, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου  ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   01. Φλοσκάκης Νεκτάριος 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Μανέττας Βασίλειος  

06.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων  (ως  αναπληρωματικό 

μέλος ο οποίος αντικατέστησε τον κ. Φλοσκάκη 

Νεκτάριο) 

 

08.  Κορωναίος Ιωάννης   
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09.  Γιαννάς Νικόλαος  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων κ. Μαρίας Μανωλίτση και της γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαρίας Παπαγεωργίου.  

    

 Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης επί συνόλου είκοσι πέντε (25)  ο Αντιπρόεδρος κ. Καμπούρης Τηλέμαχος, έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με α/α 12519/02-09-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού 

και Μηχανημάτων, η οποία έχει ως εξής:        

 
 

 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες 

Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του Δήμου Ρόδου.  

Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο Τεχνικός Έλεγχος των οχημάτων του Δήμου μας (παράβολα υπέρ 

Κ.Τ.Ε.Ο) θα πρέπει να ορισθεί υπάλληλος, ο οποίος θα προκαταβάλλει το απαιτούμενο ποσό για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. 

Για το έτος 2022 ορίστηκε αρχικά η κ. Μαρία Τριγένη (με την 33/22 απόφαση Οικονομικής η οποία στην 

συνέχεια απόδωσε λογαριασμό) στην συνέχεια ορίστηκε ο κ. Σάββας Ποντίκας (με την 415/22 απόφαση της 

Οικονομικής ο οποίος θα αποδώσει λογαριασμό) και με την παρούσα αίτησή μας ζητάμε να οριστεί εκ νέου η 

κ. Τριγένη γιατί η ανάγκη για ΚΤΕΟ είναι συνεχής για όλο το έτος. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής του άρθρου 32, παρ. 1 του ΒΔ 17.5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (άρθρο 

172, Ν.3463/2006 και άρθρο 72, Ν. 3852/2010) στην οποία απόφαση της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία 

απόδοσης λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής 

απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. Και επιπλέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του 

Οικονομικού Έτους.  

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε εκ νέου τη μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσής μας κ. Μαρία 

Τριγένη  ως υπόλογο, η οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00 €), 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και 

πιστοποίηση μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με 12519/02-09-2022 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου κ. Μαρία 

Τριγένη  ως υπόλογο, η οποία θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000,00€), 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 Το ανώτερο ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 00-6142.0026 «Αμοιβή για έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου (παράβολα και πιστοποίηση)».  
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Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από την 

ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30
η
  Νοεμβρίου 2022.   

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 632/2022  

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 

 

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

   Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 
 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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