
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 8/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 26/2023 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Στυλίδας για την κάλυψη μέσω των Σχολικών 

Επιτροπών του, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του 

πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022), ΑΔΑ : ΡΨΜΖ46ΜΤΛ6-

Π4Χ. 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10 του μήνα Μαρτίου του 

έτους 2023 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου 

η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 2083 – 06/03/2023 έγγραφη 

πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Ψάρρης 

Δημήτριος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

   2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  

  
 

 

 

 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής., κ. Ψάρρης Δημήτριος, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: 9ΤΛ8Ω1Ζ-ΔΨΝ



Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ψάρρης Δημήτριος, 

ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  

εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

Με τις περιπτώσεις στ’ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 31 του Ν 5013/2023 παρ. ιη, ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 

αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου 

της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 

4722/2020 (Α΄177): 

"1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, 

δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς 

και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται 

με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή 

ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από 

τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

Με την αριθ. 16268/28-02-203 (ΑΔΑ : ΡΨΜΖ46ΜΤΛ6-Π4Χ) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμος Στυλίδας   

με το  ποσό  των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) για την κάλυψη μέσω των Σχολικών 

Επιτροπών του, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του 

πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022). 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχτεί την 

προαναφερόμενη επιχορήγηση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την 

εγγραφή της σχετικής πίστωσης στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων. 

ΑΔΑ: 9ΤΛ8Ω1Ζ-ΔΨΝ



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Το κατεπείγον του θέματος. 

2. Την αποδοχή της προαναφερόμενης επιχορήγησης σύμφωνα με την αριθ. 16268/28-

02-203 (ΑΔΑ : ΡΨΜΖ46ΜΤΛ6-Π4Χ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

με την οποία επιχορηγήθηκε μεταξύ άλλων ο Δήμος Στυλίδας με το  ποσό  των 

τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών του, των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού 

διαγωνισμού (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).  

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την 

εγγραφή της σχετικής πίστωσης στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

            ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΤΛ8Ω1Ζ-ΔΨΝ
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