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Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  101 

 

Θέμα:   Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας 

προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον.  Έτους 2020. 

 

    Σήμερα την 22η  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  08:30, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  12744/17-07-2020 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΄/07-06-2010) – «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 τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

πέντε (5)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

 

Απόντες:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (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, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού  - Γραφίτη και Μελανιών».  

 

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
  θέμα στην 

ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

ΑΔΑ: 69ΩΥΩΗ3-4ΟΦ



-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1
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ΗΔ  αντίστοιχα. 

    Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  6
ο
 (πλέον)   θέμα  της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής , το υπ΄ αριθμ.  12373/14-07-2020   έγγραφο της  Δ/νσης  Αθλητισμού - Πολιτισμού & Νεολαίας, στην οποία 

αναφέρονται  τα εξής: 

 

1.  Του άρθρου 173 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 207 

του Ν. 4555/18   

2. Την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 ),όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4483/2017  

3. Την υπ. αριθμ. 62038/05-09-2019 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. η οποία αντικαθιστά την υπ΄αριθμ.  74449/29-12-2010 

(ΦΕΚ 2044/30-12-2010 τεύχος Β΄) όμοια, απόφαση ΥΠ. ΕΣ.Α. & Η.Δ.  

4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 64503/17.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Σύσταση πάγιας 

προκαταβολής στις κοινότητες. 

5. Το άρθρο 204 του 4555/2018 

6. Τα άρθρα 32 έως 35 & 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

7. Την περίπτωση  ε΄ της παρ. 1του άρθρου 58 του Ν. 3852/10,όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 203 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με την  παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019. 

8. Την υπ. αριθμ. 63/2020 απόφαση της Ο.Ε. 

 

        A/A Τιμολόγια ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 669/9-07-20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ 183,52 € 

2 950/9-07-20 ΓΑΤΣΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 139,92 € 

3 3110/07-07-20 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ 183,52 € 

4 977/02-07-20 ΝΙΚ. ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 70,00 € 

5 10610/06-07-20 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΕΨΥΜΕ Α.Ε.  178,56 € 

6 206/08-07-20 ΜΑΡΘΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΩΝΙΔΟΥ  183,84 € 

7 854/14-07-20 ΤΣΙΓΟΝΑΚΙ Ο.Ε 148,00 € 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση των δαπανών όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα και έγκριση έκδοσης 

σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την υπ΄αριθμ. 12373/14-07-2020   εισήγηση της  

Δ/νσης  Αθλητισμού - Πολιτισμού & Νεολαίας, τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα , τις διατάξεις του  αρθ. 75 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την αναφερόμενη στην εισήγηση  ισχύουσα 

νομοθεσία, συζήτησε το θέμα,  
 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5) μελών,  η Οικονομική Επιτροπή, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις δαπάνες πάγιας προκαταβολής,  όπως αποτυπώνονται (πίνακας) στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ώστε 

να εκδοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα, για την αναπλήρωση του αναλωθέντος ποσού της πάγιας 

προκαταβολής, προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  22-07-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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