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ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της µε αριθµό 73/2019 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 
18:00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  
συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 2812/12-03-2020 
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/07.06.2010 τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 
του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου σύµφωνα µε την παρ.6 του 
άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  



6. Παραγιού Άννα  
  
  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
εισήγηση µε αρ. πρωτ.: 2468/03-03-2020 του ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου η οποία  έχει  ως εξής : 
 
 
              Παρακαλούµε όπως προβείτε σε διόρθωση της µε αριθµό 73/2019 Απόφασης 
Οικονοµικής Επιτροπής  όσον αφορά το συνολικό δαπανηθέν ποσό από 1200 ευρώ (χίλια 
διακόσια ευρώ ) σε 670  ευρώ (εξακόσια εβδοµήντα ευρώ)  και να συµπεριληφθεί επίσης στην 
απόφαση το ποσό επιστροφής 530 ευρώ (πεντακόσια τριάντα  ευρώ)  της υπολόγου που 
λανθασµένα δεν είχε συµπεριληφθεί   . 

 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Οικονοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
• Το από 21.02.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση της µε αριθµό 73/2019 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  ως εξής:   
Την απόδοση του 3/2019 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 670 ευρώ 
(έχει κατατεθεί από την υπόλογο σε λογαριασµό του ∆ήµου στην τράπεζα EUROBANK  στις 
30/07/2019 το ποσό επιστροφής 530 ευρώ) ,στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου µας 
Ξηντάρα Μαρία ,προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα για να περάσουν ΚΤΕΟ(13) δεκατρία 
οχήµατα και να ανανεωθούν οι κάρτες καυσαερίων (6) έξι βαρέων οχηµάτων (νταλίκες-
απορριµµατοφόρα-φορτηγά )για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 



Κατόπιν των ανωτέρω απαλλάσσει την υπόλογο Ξηντάρα Μαρία από κάθε µετέπειτα ευθύνη.  
 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       16/03/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


