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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αρ. πρωτ.: 17473/25-09-2020        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 19
ης

/2020 Τακτικής – δια περιφοράς  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως : 141 

 

Θέμα:  Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α.  Α΄& Β΄βαθμού. 

 

Σήμερα την 24
η
  του μήνα  Σεπτεμβρίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη,  με ώρα έναρξης 19:00 

και  ώρα λήξης στις 20:00,  συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  τ.α.17034/18-09-2020 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 το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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»] 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. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 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. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:  ο κ.  Μιχάλης 

Σελέκος  (τακτικό μέλος).   

 

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.  

 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


 
    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε  κ. Γ.  Αργυρόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 6

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  

κατόπιν  της  με αριθμ. πρωτ: 17030/18.09.2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης –Τμήμα 

Ταμειακής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 161/22-08-2020) οι πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, 

επιχορηγήσεις διενεργούνται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Παρακαλούμε λοιπόν,  όπως αποφασίσετε για την: 

 Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την 

προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό, συνολικού ποσού ύψους 28.00,00€ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από 

προκληθείσες  ζημιές για το έτος 2019 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 195 του Ν. 4662/2020 (Α΄27), 

στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας 

μεταναστών, συνολικού ποσού ύψους 101.488,75€ ΚΥΑ 11035/04-09-2020(ΦΕΚ 383/10-09-2020 τεύχος 

Β΄). 

 

 Θ΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020, συνολικού ποσού ύψους 416.048,40 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών & Ανάπτυξης –Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας,,  τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.4625/2019, το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019, το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020 & το 

άρθρο 21 του Ν. 4690/2020.  

 

Συνεπώς σε σύνολο συμμετοχόντων και ψηφισάντων (8) μελών,  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αποδοχή: 

 συνολικού ποσού ύψους 28.00,00€,   που αφορά την Έκτακτη  επιχορήγηση  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό 

προσωπικό (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

 συνολικού ποσού ύψους 101.488,75€,  που αφορά την καταβολή  του  ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες  ζημιές για το έτος 2019 σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 195 του Ν. 4662/2020 (Α΄27), στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων 

λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ΚΥΑ 11035/04-09-2020(ΦΕΚ 383/10-09-2020 

τεύχος Β΄). 

 συνολικού ποσού ύψους 416.048,40, που αφορά την (Θ΄) Κατανομή ΚΑΠ έτους 2020 

 
                                                                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  25-09-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


