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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
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Αριθμ. Απόφασης: 26/2020   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο «Όμιλος Αντισφαίρισης Μελισσίων». 

 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα 17 Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5280/13-3-2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020). Κατόπιν νεότερης τηλεφωνικής συμφωνίας της Δημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής με τα μέλη αυτής, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) που αφορά την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης με βιντεοκλήση.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
     Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 12ο  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 13-3-2020 εισήγηση που  υπογράφεται από την ίδια και έχει ως εξής:  
         
ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς. 
          
     Έχοντας υπόψη: 
     Α) Τις διατάξεις του ν.3463/2006 άρθρο 103 παράγραφος 2 περίπτωση θ  

           και  
     Β) Το με αρ. πρωτ. 5240/12-3-2020 έγγραφο του ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» προς το Δήμο με το οποίο δωρίζει το ποσό των 14.700,00€ για τους λόγους που 
αναφέρονται σ’ αυτό, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης αποδοχής της παραπάνω δωρεάς. 
 
     Ακολούθως η Δήμαρχος ανέφερε ότι ο Όμιλος Αντισφαίρισης Μελισσίων με νέο έγγραφο που απέστειλε το πρωί 
άλλαξε το ποσό της δωρεάς σε 9.500,00€. 
 
     Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις  των  μελών. 
 
     Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ανέφερε ότι ψηφίζει κατά 
διότι δεν δέχεται καμία αποδοχή σε τέτοιο επίπεδο και πρόσθεσε ότι την ολιγωρία της διοίκησης να μην έχει πάρει 
αποφάσεις για τους αθλητικούς χώρους και αυτό να το βαφτίζει δωρεά δεν την αποδέχεται και δεν θα πάει για 
παράβαση καθήκοντος.  
 

Στη συνέχεια μετά από τις τοποθετήσεις των  μελών,  η Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  την αποδοχή της 
δωρεάς για το ποσό  των 9.500,00€, σύμφωνα με το διορθωμένο έγγραφο που απέστειλε ο Όμιλος Αντισφαίρισης 
Μελισσίων. 
 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

ΑΔΑ: ΨΩΝΞΩΞ3-0ΝΟ



Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα 
πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 103 παράγραφος 2 περίπτωση θ’ (ΦΕΚ Α΄ 114).  

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το με αρ. πρωτ. 5240/12-3-2020 έγγραφο του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
      ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». 

            
           Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης ψήφισε  παρόν και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα 
Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ανέφερε ότι ψηφίζει κατά, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη ψήφισαν 
υπέρ της αποδοχής της δωρεάς για το ποσό  των 9.500,00€. 
 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά 
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Φειδοπιάστη Αντώνη 

 
Την αποδοχή της δωρεάς προς το Δήμο Πεντέλης ποσού 9.500,00€ από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΟΜΙΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΩΝΞΩΞ3-0ΝΟ
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