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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου
στις 15/6/2022
Αριθμός Απόφασης : 307/2022
ΘΕΜΑ: “Έγκριση απόφασης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νοτίου
Πηλίου (Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022)”.
Στην Αργαλαστή σήμερα την 15/6/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 11:00 – 12:00, η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου συνήλθε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9839/10-6-2022 πρόσκληση, που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου και απεστάλη ηλεκτρονικά (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010-ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018-ΦΕΚ 133Α΄ /19-7-2018, τα άρθρα 67, παρ. 5
και 167, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 184, παρ. 1 και παρ.2,
αντίστοιχα, του Ν.4635/2019-ΦΕΚ 167Α΄/30-10-2019, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου-ΦΕΚ 55Α΄/11-3-2020: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του”, την υπ’ αριθ. 40/2020 εγκύκλιο (Α.Π.: 20930/31-03-2020), την υπ’ αριθ. 163/2020 εγκύκλιο
(Α.Π.: 33282/29-05-2020) και την υπ’ αριθ. 426/2020 εγκύκλιο (Α.Π.:77233/13-11-2020).
Από τα 7 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ανταποκρίθηκαν στην παραπάνω Πρόσκληση,
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με e-mail, οι παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιτζικός Μιχαήλ (Πρόεδρος)
Παρρησιάδης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
Μαμμάς Νικόλαος (Τακτικό μέλος)
Διανέλλος Απόστολος (Τακτικό μέλος)
Διανέλλος Ιωάννης (Τακτικό μέλος)
Γαρυφάλλου Ιφιγένεια – Γεωργία (Τακτικό μέλος)
Παπαδημητρίου Μιλτιάδης (Τακτικό μέλος)

Ο κ. Παπαδημητρίου Μιλτιάδης (Τακτικό μέλος) ανταποκρίθηκε, τηλεφωνικά, στην
Πρόσκληση, αλλά δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση γιατί τη θεωρεί ως μη νόμιμη, καθώς θα έπρεπε
να γίνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και όχι ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, βάσει της τελευταίας εγκυκλίου.
Στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου Κοντέλιας Ιωάννης,
για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Το παρόν θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον
Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Μιτζικό Μιχαήλ, προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα η σχετική απόφαση.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40/2020 εγκύκλιο (Α.Π.: 20930/31-03-2020) και τις διατάξεις του
άρθρο 77, παρ. 3 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄ /19-7-2018), για να συζητηθεί κάποιο θέμα ως
κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον.
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Μετά από ψηφοφορία (Παπαδημητρίου Μιλτιάδης: δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση και
κατ’ επέκταση στην ψηφοφορία), όπου όλοι οι συμμετέχοντες ψήφισαν τηλεφωνικά υπέρ της
συζήτησης όλων των προ-ημερήσιας διάταξης θεμάτων, διασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του σώματος ότι τόσο το θέμα αυτό, όσο και τα
υπόλοιπα θέματα της προ ημερήσιας διάταξης είναι κατεπείγοντα, αποφασίστηκε η συζήτηση και η
λήψη σχετικών αποφάσεων επί όλων των προ-ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Στη συνέχεια, παρατίθεται η σχετική εισήγηση, που αναφέρεται στο 2ο προ-ημερήσιας
διάταξης θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Μηλιές, 14/6/2022
Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΣ
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νοτίου Πηλίου
Θέμα: Έγκριση απόφασης του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νοτίου
Πηλίου
Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την υπ. αριθ. 3/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νοτίου Πηλίου, που αφορά στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Οικ. Έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΜΑΤΑΣ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του θέματος
- την υπ. αριθ. 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Νοτίου Πηλίου
- το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-ΦΕΚ 55Α΄/11-3-2020: “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”
- την υπ’ αριθ. 40/2020 εγκύκλιο
- την υπ’ αριθ. 163/2020 εγκύκλιο
- το άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 το άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018 και την υπ’ αριθ.
93/2019 σχετική εγκύκλιο, όπου η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος δεν προσμετράται ούτε
στις θετικές, ούτε στις αρνητικές ψήφους
όλα τα κατατεθειμένα έγγραφα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και ψηφοφορία, όπου o κ.
Παπαδημητρίου Μιλτιάδης δεν συμμετείχε στην συνεδρίαση και κατ’ επέκταση στην ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υπ. αριθ. 3/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νοτίου Πηλίου, που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.
2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 307/2022.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αργαλαστή 15/6/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιτζικός Μιχαήλ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

