
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 120/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9409                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

     ΘΔΜΑ: «Περί εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ για τθν καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ ςτο Νομικό 

Πρόςωπο ΚΕΔΗΖΑΜ ( παρ.1 του άρκρου 14 του Ν.4625/19) [ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 113/4-8-2020 

ΑΠΟΦΑΗ Δ.. του Διμου Ζαγοράσ Μουρεςίου ΑΔΑ: Ω1ΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΕ 00-6715.01 

Επιχοριγθςθ τθσ ΚΕΔΗΖΑΜ για τθν αντιμετϊπιςθ του COVID 19 για τθν βοικεια των 

ευπακϊν και ευάλωτων ομάδων του Διμου μασ μζςω του προγράμματοσ "Βοικεια το 

πίτι"]». 

    ηε Εαγνξά, ζήκεξα, 15
ε 

 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00   

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 9137/11-09-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρκρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζκθκαν 

παρόντα  τα πζντε (5)  μζλθ,  ιτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        2. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ    
4. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                 

     

i) Απουςία του προζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και Δθμάρχου κου Παναγιϊτθ       
Κουτςάφτθ, προιδρευςε ο νόμιμοσ αντικαταςτάτθσ του κοσ Κοντογιϊργοσ Απόςτολοσ. 
ii) Απουςία του μζλουσ κου Βαρελόπουλου Ιωάννθ το παρϊν ζδωςε ο νόμιμοσ 
αντικαταςτάτθσ του κοσ Κατςιφόσ Απόςτολοσ. 

 

             Σα πρακτικά τθρικθκαν από τον κ  Κρινάκθ Γεϊργιο Δθμοτικό Τπάλλθλο. 

                                                                                                                                                           
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 9

ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνο ζγκριςθ εξειδίκευςθ πίςτωςθσ  
θαη αλέθεξε όηη : 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΡΚ-Τ08



Ζ αξκνδηόηεηα εμεηδίθεπζεο πηζηώζεσλ αζθείηαη, από 31.08.2019 (εκεξ. έλαξμεο 

ηζρύνο ηνπ Ν.4625/19), από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αληί ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

1) Δθόζον έτει ήδη εκδοθεί απόθαζη ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ γηα δαπάλεο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο ή κε ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο, ε απόθαζε απηή δεζμεύει 

ηην οικονομική επιηροπή, θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο, γηα 

ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηώζεσλ πξηλ ηελ έθδνζε απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 58 ηνπ 

λ. 3852/2010. (ΤΠ.Δ. εγθ.108/72349/16.10.2019)   

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ 113/4-8-2020 ΑΠΟΦΑΖ Γ.. ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ ΑΓΑ: Ω1ΞΩΡΚ-Ν26 ΚΑΔ 00-6715.01 Δπηρνξήγεζε ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ COVID 19 γηα ηελ βνήζεηα ησλ εππαζώλ θαη επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ Γήκνπ καο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο "Βνήζεηα ην πίηη". 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

     αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 τθν ειςιγθςθ του προζδρου,  
 άρκρο 77 του Ν.4555/18) και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ  

  

 ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηελ  παξαθάησ εμεηδηθεπκέλε - εγθεθξηκέλε  πίζησζε   ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020,  

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο: 

ΚΑ  ΣΙΣΛΟ  ΠΟΣΟ € 

ΚΑ 00-6715.01  Δπηρνξήγεζε ηεο 

ΚΔΓΖΕΑΜ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ COVID 

19 γηα ηελ βνήζεηα ησλ 

εππαζώλ θαη επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ Γήκνπ καο 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

"Βνήζεηα ην πίηη". 
 

 

  20.000,00€ 

 

   
 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 120/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/297257/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΡΚ-Τ08



(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΡΚ-Τ08
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