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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 129
Θέμα:
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για πληρωμή
παραβόλων οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου.
Σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 16471/11-09-2020 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.32009/23-52020 (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.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος

Απόντες:

κ. κ 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, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός
ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Λήψη απόφασης για την οριστική ανακήρυξη
Αναδόχων της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή ειδικών τηλεφωνικών συνδέσεων" σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 00.6222.0001
"Tηλεφωνικά, Τηλεγραφικά & Τηλετυπία Τέλη Εσωτερικού"- Χρονική Διάρκεια Υπηρεσιών: 24 μήνες" 2. Λήψη
απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού Επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασία, για την εκποίηση των
εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση σε
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.
3. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός
υπολόγου, για πληρωμή παραβόλων οικοδ. αδειών, τακτοποιήσεων, πυροσβεστικής, ενστάσεων, κτηματολογίου.

-Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) την ένταξη
των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1ο , 2ο και 3ο θέμα αντίστοιχα 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: τα ΕΗΔ
θέματα, ως 1ο , 2ο και 3ο θέμα ΗΔ και το 1ο , 2ο , 3ο , 4ο, 5ο και 6ο θέμα της ΗΔ σε 4ο , 5ο , 6ο , 7ο, 8ο, και 9ο
θέμα ΗΔ αντίστοιχα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο (πλέον) θέμα ανέφερε τα 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.
Ακολούθως έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την υπ΄αριθμ. πρωτ. εσωτ.: 321/14-09-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Προκειμένου να καταβληθούν παράβολα και δαπάνες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποιήσεων,
δαπάνες προς Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ, είναι αναγκαία η έκδοση Εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00
Ευρώ.
Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6162.0008 με τίτλο «ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΩΝ,
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».
Ως υπόλογος προτείνεται να οριστεί ο κ. Σκορδάς Παναγιώτης και η απόδοση του εντάλματος να γίνει εντός τριών
μηνών από την έκδοσή του.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
-την υπ΄αριθμ. πρωτ. εσωτ.: 321/14-09-2020 εισήγησης 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, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (5) Μελών η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00 € 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 20/12/2020.
Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 – 34 του από 17-5/15.6.1959
Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων».

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 16-09-2020
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