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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2020 Τακτική --δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 53
Θέμα: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων
οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου.
Σήμερα την 06η του μήνα Μαϊου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, με ώρα έναρξης στις 11:00
και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 7114/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,)
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα (9) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια
περιφοράς τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: Έγκριση των με
αριθμ. πρωτ. 6701-67702 & 67703/21-4-2020 Αποφάσεων Δημάρχου, με θέμα: Απ΄ευθείας ανάθεση, λόγω του
κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια ειδικών απολυμαντικών –απολιπαντικών & καθαριστικών υλικών,
ως μέτρα προστασίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού (CoVID – 19).

Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία – εγκρίνουν
την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ
θέμα, ως 1ο θέμα ΗΔ και το 1ο& 2ο θέμα της ΗΔ σε 2ο & 3ο αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας, και
πρότεινε την αποδοχή της υπ΄αριθμ. πρωτ. εσωτ.: 156/04/2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως
εξής
Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006: με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εφόσον η προπληρωμή με τακτικό ένταλμα στο
όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωµής, για να καταβληθούν παράβολα και
δαπάνες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεων, δαπάνες προς Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ
Το χρηματικό ένταλμα ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 30.6162.0008 µε τίτλο
«ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΩΝ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Υπόλογο για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας παρακαλούμε να ορίσετε τον κ. ΣΚΟΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, με καταληκτική ημερομηνία απόδοσης για το χρηματικό ένταλμα την 31η
Ιουλίου 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
-την αριθμ. πρωτ.: 156/27-04-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
-τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959 όπως ισχύουν
-τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/2006,
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 4623/2019 και τροποποιήθηκε
εκ νέου με το άρθρο 10 του 4625/2019 και
-την περίπτ.ε’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του
Ν.4555/18,
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης,
Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα , Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος,
ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (9) ψήφισαν υπέρ, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 €
σε βάρος του ΚΑΕ
30.6162.0008 µε τίτλο «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΩΝ,
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ»
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006, για να καταβληθούν παράβολα και δαπάνες για την
έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεων, δαπάνες προς Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ
Ορίζει υπόλογο του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τον υπάλληλο του Δήμου μας τον κ.
Παναγιώτη Σκορδά, με ημερομηνία απόδοσης την 05/08/2020.
Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 – 34 του από 175/15.6.1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων».

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 06-05-2020
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