
 

 

 

                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2023 Τακτικής Συνεδρίασης Διά ζώσης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 
 
Αριθμ. Απόφασης: 3/2023. 
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών 
Εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του Έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
17:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική Διά ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα 
από την υπ’ αρ. πρωτ.: 197 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 13-
01-2023, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και στους 
Προέδρους / Εκπροσώπους των Τ. Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.4555/2018, αλλά και με όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των 
συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα και συμμετείχαν τα 9 μέλη, παρόντων – 
συμμετεχόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού κ. Καραϊσκου Ελευθερίου και της Γραμματέως 
του Δήμου κας Μενδρινού Ειρήνης, για τη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Έτσι κατά τη συζήτηση του θέματος: 
 
 Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                      Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 Γρίσπος Σταμάτιος                                                                     Γρίσπος Κων/νος            
 Δεσποτίδη Καλλιόπη                                                                  Παναγάκης Γεώργιος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Νομικού – Ψακή Δήμητρα                                                          Βασσάλος Εμμανουήλ 
 Λουδάρος Γεώργιος                                                                   Ψυχογυιού  Ελευθερία 
 Γαβαλά Άννα             
 Γιαννακοπούλου Ειρήνη  
 Πράσινος Νικόλαος                                                                                                
 Σπανός Θεόδωρος   
 Κωβαίος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       

    Παρόντες Πρόεδροι  Τοπ. Κοινοτήτων                 Απόντες Πρόεδροι Τοπ. Κοινοτήτων  
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                       Γαβαλάς Ιωάννης   (Αιγιάλης)                                              

Δ                                                                                            Κωβαίος Αντώνιος (Καταπόλων) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων         Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων  
      --------------------------------                                                   Κωβαίος Ελευθέριος (Αρκεσίνης)                                      
                                                                                                Μαρίνης  Αντώνιος (Θολαρίων)                                                                                                   
                                                                                                Νομικού Μαρία  (Βρούτση) 

                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
Οι παραπάνω αναφερόμενοι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι / Εκπρόσωποι των Τ. 
Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.          
Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ., το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του 3ου θέματος 
της Η.Δ., όπως αυτό επιγράφεται παραπάνω. 

Το εν λόγω θέμα (3ο Ημερησίας Διάταξης) εισήχθη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως εξής: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές 
για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιον του θεμάτων της αρμοδιότητάς του (παρ. 1 άρθρο 
70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/18). 
Στις Επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της 
συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις  
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του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες 
εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής 
(παρ.2 άρθρο 70 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/18). Ο αριθμός 
μελών των επιτροπών καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης τους. 
Τα προαναφερθέντα αναφέρονται και στο άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του      

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. 

Μια τέτοια Επιτροπή που πρέπει να υπάρχει στο Δήμο είναι και η Επιτροπή  παρακολούθησης 

της απόδοσης των δημοτικών εσόδων, η οποία προτείνεται να αποτελείται από δύο Δημοτικούς 

Συμβούλους και έναν Δημοτικό Υπάλληλο. 

Επειδή τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής είχαν οριστεί μέχρι 31/12/2022, για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να γίνει εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής για το Έτος 2023. 

Χρειάζεται λοιπόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής  
και ορισμού των μελών της μέχρι 31/12/2023 . 
Προτείνεται να συγκροτηθεί η Επιτροπή παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών εσόδων 
του Δ. Αμοργού με τα εξής μέλη:                              

  1.  Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 
  2.  Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο. 

3. Μενδρινού Ειρήνη, Δημοτική Υπάλληλος, τακτικό μέλος,  με αναπληρώτριά της την Δημ. 
Υπάλληλο Γιαννακού Αναστασία.                                             
             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

- την παραπάνω εισήγηση και τα  αναφερόμενα σ΄ αυτή. 

- τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν.3852/2010, των άρθρων 75 και 93 του 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018, αλλά και τα όσα αναφέρονται 

στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σχετικές 

εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών εσόδων του Δ. 
Αμοργού μέχρι 31/12/2023 με τα εξής μέλη: 
1.  Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλο, Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2.  Βασσάλο Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος. 
3.  Μενδρινού Ειρήνη, Δημοτική Υπάλληλο, μέλος, με αναπληρώτριά της την Δημοτική Υπάλληλο 
Γιαννακού Αναστασία. 
 
Β) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής. 
 

 

        

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2023 
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Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                        Τα  μέλη 
 
   Γρίσπος Σταμάτιος                                                              Δεσποτίδη Καλλιόπη 

                                                                                             Νομικού – Ψακή Δήμητρα 
                                                                      Λουδάρος Γεώργιος 

                                                            Γαβαλά  Άννα 
                                                                                               Γιαννακοπούλου Ειρήνη    
                                                                                               Πράσινος Νικόλαος  

                                                             Σπανός Θεόδωρος 
    Η Γραμματέας                                                                   Κωβαίος Ευάγγελος        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
  Μενδρινού Ειρήνη    
 
 

                                                     Πιστό απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΓΡΙΣΠΟΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 

 
                                                           

ΑΔΑ: ΩΜΖΧΩΨΡ-77Α


		2023-01-20T14:11:37+0200
	Athens




