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      ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ Τ ΙΑ  

      ΝΟ ΜΟ Σ Α ΤΤΙΚΗ Σ   

      Δ ΗΜΟ Σ Ω ΡΩΠ ΟΥ                                               
                                                                       

                                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ          

Από το αριθμ.29/07-09-2021 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού. 

 

 

                                                                Αριθμός Απόφασης   238/2021 

 

 Θέμα: «Αποδοχή ποσού 253.965,00€ από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά 

καταβολή δημοτικών τελών  άρθρου 195 ν.4662/2020 Δ΄ τριμήνου έτους 2020 και Α΄ τριμήνου 2021». 

 

 

Στον  Ωρωπό  σήμερα στις 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:00 η  Οικονομική 

Επιτροπή  του Δήμου Ωρωπού συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας «e-

Presence.gov.gr», σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Τεύχος Α’, αριθμός 55/11-3-2020), και των Εγκυκλίων με αριθμούς 18318/13-3-2020, και 426/77233/13-

11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (Κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του Κορωναϊού Covid 19 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων), ύστερα από την αριθμ. πρωτ.20217/03-09-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της  κ. Γεώργιου Γιασημάκη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και ισχύει με 

το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018.    

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  σε  σύνολο εννέα (9) μελών  

συμμετείχαν τα (5) πέντε  μέλη ήτοι:  

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ        
1-Γιασημάκης Γεώργιος                                                           

2-Δέδες Πέτρος  

3-Τρομπούκης Χρήστος  

4-Λούπης Νικόλαος  

5- Χατζηιωάννου Άγγελος 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1-Σιδέρης Χρήστος,2- Βελτανιώτης Δημήτριος,3-Τζεβελέκος Δημήτριος,4- Καμπιώτης Διονύσιος,  

οι οποίοι αν και νόμιμα κλήθηκαν  δε συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Προϊσταμένη  του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών  Οργάνων  

κ. Μαρία Μαναβέλη. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού έφερε προς 

συζήτηση το 17
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση, η 

οποία έχει σταλεί  σε όλα τα μέλη της και έχει ως εξής: 

Mε τα υπ.αριθμ.πρωτ.192058/18-08-2021 και 192060/18-08-2021 έγγραφα του Υπουργείου 

Μετανάστευσης    και Ασύλου, κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Ωρωπού χρηματικές εντολές συνολικού ποσού  

253.965,00 ευρώ που αντιστοιχούν στην καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2020 

και το πρώτο τρίμηνο έτους 2021, καθώς και των αποζημιώσεων της παρ.4 του άρθρου 195 του 

Ν.4662/2020. 

Παρακαλούμε για την αποδοχή του ως άνω ποσού. 

 

  Η  Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

  1-Την εισήγηση της Υπηρεσίας 

  2-Tις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (αρμοδιότητες  Οικονομικής Επιτροπής) 

μετά από διαλογική συζήτηση,  όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

της συνεδρίασης 
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                                            OMOΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

   

Την αποδοχή  του ποσού των 253.965,00 € από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που 

αντιστοιχούν στην καταβολή δημοτικών τελών  του άρθρου 195 του ν.4662/2020 για το τέταρτο τρίμηνο 

του έτους 2020 και το πρώτο τρίμηνο έτους 2021. 

 

                                        Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/2021. 

                                          Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται: 

            O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 

       Γιασημάκης  Απ.π Γεώργιος  

 

 

 

                Ακριβές Αντίγραφο           

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

            Γιασημάκης Απ. Γεώργιος 
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