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--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην  αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο 

πνπ αθνξνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16048/13-11-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16012/12-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Ννκηθώλ πκβνύισλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα 

δαπάλεο πνπ αθνξνύλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ΄΄ - Με ηελ ππ’ αξηζκό 

786/03-11-2020 (ΑΓΑ:Χ3ΟΜΧΞΙ-37Ο) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ ύςνπο 280,00€ 

ζηνλ Κ.Α. 10-6615.00001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ  έηνπο 2020 γηα ηελ πιεξσκή 

δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ έμνδα γηα εθηππώζεηο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, πξαθηηθώλ θ.ι.π. 

ζην ρώξν ηνπ δηθαζηηθνύ κεγάξνπ ζην όλνκα ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ θαο Δηξήλεο 

Βαζηινπνύινπ, νξίδνληαο εκεξνκελία απόδνζεο έσο ηελ 30-11-2020. Γηα ην ζθνπό απηό 

εθδόζεθε ε ππ.αξ.2.175/11-11-2020 Απόδεημε Πιεξσκήο πνζνύ  ύςνπο δηαθνζίσλ 

νγδόληα επξώ (280,00€)  ζην όλνκα ηεο ππνιόγνπ ην νπνίν θαη θαηαβιήζεθε γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ σο άλσ δαπαλώλ όπσο πξνθύπηεη από ηo ζπλεκκέλν παξαζηαηηθό: Σν κε 

αξ.πξση.11145/11-11-2020 Σηκνιόγην πνζνύ αμίαο δηαθνζίσλ νγδόληα επξώ (280,00€), 

ζην όλνκα «Α.ΡΟΤΜΔΛΙΧΣΗ –Δ.ΚΑΡΑΒΙΑ Ο.Δ. «ΔΤΝΟΜΙΑ» -Φσηνηππίεο –

Φσηναληίγξαθα», - Κύξηε Πξόεδξε, - Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε 

όπσο εγθξίλεηε ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ Δηξήλεο 

Βαζηινπνύινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ.17-5/15-06-1959. - Ο 

ΑΔΑ: 6843ΩΞΙ-ΓΩΑ



Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ σο 

άλσ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  

 

ε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 786/3-11-2020 (ΑΓΑ: Χ3ΟΜΧΞΙ-37Ο) Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πνζνύ ύςνπο 280,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6615.00001 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ζην όλνκα ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ θαο 

Διρήνης Βαζιλοπούλοσ, γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζε έμνδα γηα 

εθηππώζεηο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, πξαθηηθώλ θ.ι.π. ζην ρώξν ηνπ Γηθαζηηθνύ 

Μεγάξνπ, νξίδνληαο εκεξνκελία απόδνζεο έσο ηελ 30
ε
/11/2020, εγκρίνει ηελ απόδνζε 

ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαλλαγή ηεο αλσηέξσ ππνιόγνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ.17-5/15-06-1959.  

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Δθδόζεθε ε ππ’ αξ. 2.175/11-11-2020 Απόδεημε Πιεξσκήο πνζνύ ύςνπο 280,00 € 

ζην όλνκα ηεο ππνιόγνπ ην νπνίν θαη θαηαβιήζεθε γηα ηελ πιεξσκή ησλ σο άλσ 

δαπαλώλ όπσο πξνθύπηεη από ην αξ. 11145/11-11-2020 Σηκνιόγην πνζνύ 280,00 €, ζην 

όλνκα «Α.ΡΟΤΜΔΛΙΧΣΗ – Δ.ΚΑΡΑΒΙΑ Ο.Δ. «ΔΤΝΟΜΙΑ» - Φσηνηππίεο –

Φσηναληίγξαθα». 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

  

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 
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