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Αριθ.Απόφασης 126 /2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Πρακτικού από τη 15η Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)Συνεδρίαση της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με Αριθμό 126/2020  από  24-3-2020. 
 
   Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 9:00 η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα οδός 

Ύδρας αριθμ.6 σε ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) συνεδρίαση σύμφωνα με το  άρθρο 
10 της Π.Ν.Π ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού 
κατόπιν της αριθμ. 4113/20-3-2020 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου που 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Αρθρο 75 
Ν.3852/2010). 
  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τον πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής 

κ.Σουλιώτη Νικόλαο  δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών δήλωσαν συμμετοχή 

παρουσία  7  μέλη,   ονομαστικά οι: 
  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ -ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Σουλιώτης Νικόλαος (Πρόεδρος)  
2. Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος  

3. Κεραμάρης  Δημήτριος  

4. Κονιαβίτη Ευδοξία 
5. Σβερώνης  Ιωάννης  

6. Λερογιάννης  Δημήτριος  
7. Ιβρος  Ιωάννης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Γ. Παπαροϊδάμη 
 
Αριθμός απόφασης 126/2020  
ΘΕΜΑ 6o Παράταση λήξης προθεσμίας  βεβαιωτικών καταλόγων: 
 
 
  Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη στα μέλη της οικονομικής επιτροπής  την  από 18-3-2020 
εισήγηση  της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών  Υπηρεσιών  η οποία αναφέρει τα εξής : 
    Έχοντας υπόψη:  

1) Την παρ. κi του άρθρου 3 (Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και 

περιφερειών) του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα), 

2) Την έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού 

(COVID-19) στους χώρους εργασίας, 
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3) Την παρ.3, περ. β του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/06), όπου ορίζονται τα εξής: «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που 

έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με 

αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη  καταβολή 

οφείλεται σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη», 

4) Το γεγονός ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, η απαίτηση υποβολής της 

προαναφερόμενης αίτησης, θα αναιρούσε τη σκοπιμότητα και την 

αποτελεσματικότητα του προς εισήγηση μέτρου,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

    Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των βεβαιωτικών 

καταλόγων (ύδρευσης Δ΄ τριμήνου 2019, μισθωμάτων κ.ά) του δήμου 

Καρπενησίου, οι οποίοι λήγουν 31-3-2020, καθώς και τη μη είσπραξη των 

αντίστοιχων προσαυξήσεων, ως το τέλος Μαΐου 2020 χωρίς την υποβολή αιτήσεων 

εκ μέρους των πολιτών. 

    Η παράταση να αφορά και τις αντίστοιχες δόσεις των διακανονισμών. 

   

  Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

 την παρ.3 περ.β του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 

 το άρθρο 3 παρ.1 κ.ii  του Ν.4623/2019 

 την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών 

 το γεγονός έκτακτη ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης της διάδοσης του   

          κορωνοϊού (COVID-19) στους χώρους εργασίας ,όπως αναφέρονται στις   

 σχετικές Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου . 

 την θετική γνώμη των συμμετεχόντων μελών 

  
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των βεβαιωτικών 

καταλόγων (ύδρευσης Δ΄ τριμήνου 2019, μισθωμάτων κ.ά) του δήμου 

Καρπενησίου, οι οποίοι λήγουν 31-3-2020, καθώς και τη μη είσπραξη των 

αντίστοιχων προσαυξήσεων, ως το τέλος Μαΐου 2020 χωρίς την υποβολή αιτήσεων 

εκ μέρους των πολιτών. 

    Η παράταση να αφορά και τις αντίστοιχες δόσεις των διακανονισμών. 

   

 
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί . 
 
Ο Πρόεδρος                         Τα Μέλη 
                                                            
              Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος  

              Κεραμάρης  Δημήτριος  
              Κονιαβίτη Ευδοξία 

              Σβερώνης  Ιωάννης  

              Λερογιάννης  Δημήτριος  
              Ιβρος  Ιωάννης  

 
 
 

Σουλιώτης  Νικόλαος 
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