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Σηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 24η Μαρηίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:00, μεηά από
γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 11/20-32020, ππαγμαηοποιήθηκε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής,
ζύμθυνα με ηο άπθπο 10 ηος απιθ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζηο οποίο δημοζιεύθηκε η Ππάξη
Νομοθεηικού Πεπιεσομένος «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηην οποία ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3]
Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή Σαμούπη - Βαγενά – ηακηικό μέλορ,
5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Ιυάννηρ Τζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 9] Πέηπορ
Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ (ζηη θέζη ηος
κ. Νικολάος Παπαδημάηος – ηακηικού μέλοςρ).
Η κα Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ δεν ζςμμεηείσε ζηη ζςνεδπίαζη, αν και
κλήθηκε.
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ ηο απιθ. (14) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Έγκπιζη έκδοζηρ
ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ για δαπάνερ πος αθοπούν ηασςδπομικά ηέλη και οπιζμόρ
ςπολόγος», (ζσεηικό ηο απιθ. 3717/20-3-2020 διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η
απιθ. 3699/20-3-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών,
Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Τοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ
Υπηπεζίαρ - Γ/νζη Οικονομικών Υπηπεζιών – Τμήμα Ταμείος), η οποία έσει υρ
εξήρ: «Ππορ: - Τον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ:΄΄Λήτη
απόθαζηρ για έγκπιζη έκδοζηρ ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ για δαπάνερ πος αθοπούν
ηασςδπομικά ηέλη΄΄ - Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άπθπα 3134 & 37) και ηος Ν.3463 (άπθπο 172) και ηος άπθπος 72 ηος Νόμος 3852/2010 και
άπθπα 158, 160 ηος Ν. 3463/06 παπακαλούμε: - α) Όπυρ εγκπίνεηε ηην έκδοζη
ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ ποζού 7.000,00 εςπώ ζε βάπορ ηος Κ.Α.: 00-6221 με
δέζμεςζη ηηρ πίζηυζηρ με ηην απ. 165Β/1250/31-1-2020 απόθαζη Γημάπσος με
ΑΓΑ: ΩΩ4ΑΩΞΙ-ΗΛΥ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020, για πληπυμή δαπανών
πος αθοπούν ηασςδπομικά ηέλη. - Β) Όπυρ αποθαζίζεηε όηι ηο ζσεηικό ιζόποζο
σπημαηικό ένηαλμα θα εκδοθεί ζηο όνομα ηος Γημοηικού ςπαλλήλος Πολίηη
Παναγιώηη ο οποίορ θα ενεπγήζει ηην πληπυμή ηηρ δαπάνηρ ζηην οποία θα
επιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά και οθείλει να ενεπγεί, ζύμθυνα με ηιρ
διαηάξειρ ηυν άπθπυν 32-34 & 37 ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959 - γ) Να αποθαζίζεηε
όπυρ η απόδοζη ηος λογαπιαζμού να γίνει από ηον ανυηέπυ Γημοηικό Υπάλληλο
έυρ 30-6-2020 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 32 ηος υρ άνυ Β.Γ. – Ο
Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Τοπικήρ
Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Υπηπεζίαρ, κ. Γιονύζιορ
Πλέζζαρ».-
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άπθπα 31-34 & 37), ηος
Ν.3463/2006 (άπθπα 158, 160, 172) και ηος άπθπος 72 ηος Νόμος 3852/2010
(Ν.4623/2019, άπθπο 3), εγκρίνει ηα εξήρ:
α)
Την έκδοζη ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ ποζού 7.000,00 € ζε βάπορ ηος Κ.Α.
00-6221 με δέζμεςζη ηηρ πίζηυζηρ με ηην απ. 165Β/1250/31-1-2020 απόθαζη
Γημάπσος με ΑΓΑ: ΩΩ4ΑΩΞΙ-ΗΛΥ ηος πποϋπολογιζμού έηοςρ 2020, για
πληπυμή δαπανών πος αθοπούν ζηα ηασςδπομικά ηέλη.
β)
Το ζσεηικό ιζόποζο σπημαηικό ένηαλμα θα εκδοθεί ζηο όνομα ηος Γημοηικού
ςπαλλήλος κ. Πολίηη Παναγιώηη, ο οποίορ θα ενεπγήζει ηην πληπυμή ηηρ
δαπάνηρ ζηην οποία θα επιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά και οθείλει να
ενεπγεί, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 32-34 & 37 ηος Β.Γ. 17-5/15-61959.
γ)
Η απόδοζη ηος λογαπιαζμού θα γίνει από ηον ανυηέπυ Γημοηικό Υπάλληλο
έυρ 30/6/2020 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 32 ηος υρ άνυ Β.Γ..
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