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Απόσπασµα από το 18o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Αριθµ. Αποφ. 232 
Συνεδρίαση της 19/12/2019    
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε
 η πρόσκληση 56766/13-12-2019
 

 

               Στις Αχαρνές σήµερα στις 19 του µηνός ∆εκεµβρίου τ

και ώρα 09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 

56766/13-122019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που ε

νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του.

                   ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κ

έναρξη της συνεδρίασης. 

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
3.∆αµάσκος Νικόλαος                                                                                   
4.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    
5.Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  
6.Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                  
7.Παυλίδου Όλγα                                                   
 

ΘΕΜΑ: Έξοδα παράστασης Προέδρου 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

ηµερήσιας διάταξης που αφορά έξοδα παράστασης Προέδρου 

∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 

Επιτροπή. 

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 5o       

19/12/2019                                                                                                                     
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 

2019 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 19 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 

122019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αραµπαντζής Ευάγγελος                                                                               1.Βαρελάς Πέτρος                                                 
2.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

Νικόλαος                                                                                    
4.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                     

                                                                                   
6.Κόνταρης Χρύσανθος                                                                                   
7.Παυλίδου Όλγα                                                    

Έξοδα παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ∆.Σ. ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής

ρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

ηµερήσιας διάταξης που αφορά έξοδα παράστασης Προέδρου – 

∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής στο µέγιστο προβλεπόµενο όριο. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                                 

ου έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 09:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 

Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 

πιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, 5 και 6 του αρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του. 

ηρύχθηκε από τον Αντιπρόεδρο η 

1.Βαρελάς Πέτρος                                                 
2.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

Αντιπροέδρου ∆.Σ. ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 

ρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 5ο θέµα της 

 Αντιπροέδρου ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 και τις τροποποιήσεις του, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 

ΑΔΑ: Ω3ΜΞΩΨ8-5ΕΒ



  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

αφού έλαβε υπόψη της το θέµα και την πρόταση του Αντιπροέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, 

έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 

Ν.4623/2019. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(Ο κ. Κόνταρης ψήσε κατά αιτιολογώντας ότι είναι αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η κα. Παυλίδου Λευκό ) 

Α.  Την αντικαταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου ∆.Σ. ∆ευτεροβάθµιας 

Σχολικής Επιτροπής στο µέγιστο προβλεπόµενο όριο. 

Β.   Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο ∆ήµαρχο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε αριθµό 232/2019. 

 

         Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
         ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ     

Αραµπαντζής Ευάγγελος  

∆αµάσκος Νικόλαος 

Κασσαβός Ιωάννης 

Κατσανδρή Χριστίνα 

Κόνταρης Χρύσανθος 

Παυλίδου Όλγα 

 

                                                                                                                    

Ακριβές Απόσπασµα 

Αχαρνές  Αυθηµερόν 
Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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