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Στο Αίγιο και στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Κ. ΑΙΓΙΟΥ (Παλαιό Νοσοκομείο) οδός
Ν. Πλαστήρα 19 & Κανελλοπούλου, όπου και η έδρα του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», στις
επτά (7) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄ μ.μ., συνήλθε η Εκτελεστική
Επιτροπή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex
Meetings), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό
με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10

της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚΑ΄/55/11.3.2020), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚΑ'/76/03.04.2020), καθώς και τις αρ. 18318/
13.03.2020, 40/20930/31.03.2020 και 33282/163/29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
και το αρ. 60249/22.09.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1)
Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Δρίκο Γεώργιο
(Δημοτικό Σύμβουλο Μάνδρας-Ειδυλλίας) Αντιπρόεδρο αυτής, 3) Βαρδάκη Ευστράτιο,
τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 4) Νταουσάνη Ιωάννη, τακτικό μέλος
(Δημοτικό Σύμβουλο Ναυπακτίας), 5) Πέρρα Σωτήριο, τακτικό μέλος, (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 6) Αποστόλου Ιωάννη, αναπληρωματικό
μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λεβαδέων), 7) Δαγδελένη Απόστολο, αναπληρωματικό μέλος
(Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με
αριθ. πρωτ.: 283/30-9-2020 και την ορθή επανάληψη αυτής με αριθ. πρωτ.: 288/6-10-2020
(ως προς τον τρόπο διεξαγωγής και την ώρα της συνεδρίασης, λόγω εκτάκτων μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην Αχαΐα), η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2019.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει την παρακάτω εισήγηση
της Προϊσταμένης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας κ. Θεοδοσίας Σαββοπούλου:
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«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) καταρτίζεται και
υποβάλλεται δια μέσου του Προέδρου στην Εκτελεστική Επιτροπή, οι ετήσιοι λογαριασμοί
της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούνται από:
α) Απολογιστικό πίνακα και β) Αναλυτικές καταστάσεις των λογαριασμών διαχείρισης εσόδων και εξόδων.
Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποιεί τον προέλεγχο και υποβάλει τον
απολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί στον προέλεγχο του
απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και να υποβάλει τα επισυναπτόμενα στοιχεία που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς έγκριση».
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 103 Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/8.6.2006) και του άρθρου
247 του ίδιου Νόμου,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Ότι καλώς έχει ο Απολογισμός του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2019,
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στοιχεία που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, τα οποία
υποβάλλονται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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