INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.08.12 08:40:00
EEST
Reason:
Location: Athens
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2020 Τακτική - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 117

Θέμα: Έγκριση ένταξης ΚΑΕ στην παγία προκαταβολή, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2020.
Σήμερα την 10η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 14029/06-08-2020 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», τις υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», 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» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση: ο κ.
Σελέκος (τακτικό μέλος).

Μιχάλης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 6ΝΖΙΩΗ3-ΥΩ9
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Γ. Αργυρόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 10ο θέμα της ημερήσιας κατόπιν
της από 03-08-2020 εισήγησης της Δ/νσης Νεολαίας – Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.3463/2006 περί παγίας προκαταβολής καθώς και τις διατάξεις του Β.Δ. της 115/15-6-59 «περί οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα τα άρθρα
35,36,37 και 38, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη λήψη απόφασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες
δαπάνες του Δήμου που προβλέπονται από τη Νομοθεσία
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την ένταξη στην παγία προκαταβολή του:
A/A

K.A.E

1

30.6662.0028

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΟΣΟ
2.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14
παρ. 1 του Ν.4625/10.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,
Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) λευκό]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει την ένταξη του Κ.Α.Ε 30.6662.0028 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» συνολικού ποσού 2.000,00 €, στην πάγια προκαταβολή οικ. έτους 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
εισήγηση.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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