
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           24η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                την 20.05.2022 

                                   (Αριθμ. Πρωτ.37049/20.05.2022) 

      Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή  

και ώρα 09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 35544/16.05.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 16.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 

67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις 

σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 

τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): 

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

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                  «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ –169– 

        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το     

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά την εξειδίκευση ποσού του Κ.Α. 

00.6441.0003 και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη συμμετοχής δεκατριών 

(13) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν. και θεωρείται το θέμα 
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κατεπείγον καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πληρωμής άμεσα ώστε να μπορέσουν οι 

υπάλληλοι να παρακολουθήσουν το σεμινάριο έγκαιρα. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 36536/19.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη:  

 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

• Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06), περί έγκρισης έκδοσης 

ενταλμάτων προπληρωμής, 

• Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959, περί ενταλμάτων προπληρωμής, 

• Tο Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), 

• Το υπ’ αρ. πρωτ. 36270/18-5-22 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, 

σχετικά με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και τον ορισμό υπολόγου Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής για την δαπάνη συμμετοχής δεκατριών (13) υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών 

(ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν.) με θέμα «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Τάσεις Στο Πλαίσιο Της Προσχολικής Αγωγής», το 

οποίο θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω live streaming και περιγράφεται αναλυτικά 

παρακάτω:  

 

Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom με ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών την Παρασκευή 27/5/2022, ημερομηνία λήξης εργασιών την Κυριακή 29/5/2022 και συνολικό 

κόστος 975,00€ (13 συμμετοχές με κόστος ανά συμμετοχή 75,00€).  

 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να πάρετε απόφαση:  

Α) Για την εξειδίκευση συνολικής δαπάνης 975,00 ευρώ της πίστωσης του Κ.Α. 00.6441.0003 

με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του 

Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022, που αφορά στη συμμετοχή δεκατριών (13) 

υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο του ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν. και  

 

Β) Για τον ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 

ήτοι 975,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 00.6441.0003 του προϋπολογισμού 

εξόδων οικ. έτους 2022. Ο υπόλογος υπάλληλος πρέπει να αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα 

σε ένα τρίμηνο από την έκδοση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

ΑΔΑ: 6Τ4ΓΩΕΒ-7Ψ2



              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση ισόποσης δαπάνης 975,00 ευρώ της πίστωσης του Κ.Α. 00.6441.0003 με 

τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, 

οικονομικού έτους 2022, που αφορά στη συμμετοχή δεκατριών (13) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 

Προσχολικής Αγωγής στο συνέδριο του ΠΑ.ΣΥ.Β.Ν. 

Γ. Ορίζει υπολόγο εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης ήτοι 975,00 ευρώ σε 

βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 00.6441.0003 του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022, την υπάλληλο 

του Δήμου μας κα Λιβανίου Ευαγγελία, η οποία θα  πρέπει να αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα 

σε ένα τρίμηνο από την έκδοση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή μέχρι τις 20.08.2022. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Γαλούνης Δ. 
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