
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    63η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 30.12.2022 

              (Αριθ πρωτ.: 96695/30.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή 

πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 10.30 

π.μ. και ώρα λήξης στις 11.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 96405/30.12.2022 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 30.12.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

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

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ –489– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη νομιμοποίηση δαπανών και 

απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 και θεωρείται το θέμα 

κατεπείγον λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2022. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 96058/29.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 074/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή όρισε υπόλογο 

διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2022 την Δασκαλάκη Άννα – υπάλληλο  του 

Δήμου. 

 

ΑΔΑ: ΩΔΡ8ΩΕΒ-ΒΨΥ



 

 

Με την έκδοση του με αρ. 617/21-03-22 Χρηματικού Εντάλματος εισέπραξε το ποσό της πάγιας 

προκαταβολής  με το οποίο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που 

κάλυψαν έκτακτες ανάγκες του Δήμου σύμφωνα με την κατάσταση καθορισμού δαπανών. 

 

Στις 29/12/2022 επέστρεψε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το ποσό της πάγιας προκαταβολής και 

εκδόθηκε το   ΓΥΠ   γραμμάτιο είσπραξης υπόλογων. 

 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε να νομιμοποιήσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της 

χρήσης 2022 και να απαλλάξετε την υπόλογο από τα καθήκοντα της διαχείρισης πάγιας προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2022..» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

Β.  Νομιμοποιεί  τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης 2022 

Γ. Εγκρίνει την απαλλαγή  της υπάλληλου  του Δήμου μας  κας Δασκαλάκη Άννας  από υπόλογο διαχείρισης 

πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

                        Φεγγερός Β. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      

ΑΔΑ: ΩΔΡ8ΩΕΒ-ΒΨΥ
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