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Σηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:30, μεηά 

από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 48/18-12-

2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ. ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (26) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα 

παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή Σαμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 5] 

Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ και 8] Πέηπορ Χυμάρ – ηακηικό μέλορ.  

Οι κ.κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικό μέλορ, Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ 

και Ιυάννηρ Τζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, δεν μεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη, αν και 

κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (25) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, 

«Απόδοζη λογαπιαζμού ηος ΦΔΠ πποπληπυμήρ Α 7.686/2020 (Αγγελόποςλορ 

Νικόλαορ)», (ζσεηικό ηο απιθ. 17651/17-12-2020 διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η απιθ. 

17594/17-12-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, 

Δνέπγειαρ & Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ – Ανακύκλυζηρ & 

Μησανολογικού Δξοπλιζμού - Γ/νζη Καθαπιόηηηαρ – Ανακύκλυζηρ & Μησανολογικού 

Δξοπλιζμού –Τμήμα Κίνηζηρ Οσημάηυν), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Τον κ. Ππόεδπο 

ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ: «Απόδοζη λογαπιαζμού ηος ΦΔΠ πποπληπυμήρ Α 

7.686/2020 (απόδειξη πληπυμήρ δαπανών Σειπά Α απ. 2.322/2020), Οικ. Δπ. 847/24-11-

2020». -Με ηην απ. 847/24-11-2020 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, οπίζηηκε ο 

Γημοηικόρ Υπάλληλορ ηος Τμήμαηόρ μαρ Νίκορ Αγγελόποςλορ ςπόλογορ για ηο ένηαλμα 

πποπληπυμήρ ΦΔΠ Α 7.686/2020 (απόδειξη πληπυμήρ δαπανών ζειπά Α απ. 2.322/2020) 

για ηο έηορ 2020 πος αθοπούν δαπάνερ για «πληπυμή ηελών κςκλοθοπίαρ οσημάηυν» ηος 

Γήμος Παηπέυν. -Την 03-12-2020 εκηαμίεςζα ηα σπήμαηα, ποζού 57.900,00 Δςπώ. -Οι 

ζςνολικέρ πληπυμέρ, οι οποίερ ενημεπυηικά ζαρ αναθέποςμε όηι έγιναν μέζυ webanking, 

ανήλθαν ζηο ποζό ηυν 30.712,00 Δςπώ. -Έηζι ηο ππορ απόδοζη ζςνολικό ποζό ανήλθε ζηα 

27.188,00 Δςπώ.-Την 15-12-2020 έκλειζε ηον λογαπιαζμό. -Τα ςπόλοιπα 27.188,00 Δςπώ 

αποδόθηκαν ζηο Γημοηικό Ταμείο με ηο ζειπά 0 απ. 2.365/2020 (α/α καθημεπινού 

11.433/15-12-2020 (4211.00000 κυδ. ειζόδος)) Γπαμμάηιο Δίζππαξηρ ύτοςρ 27.188,00 

Δςπώ. -Διζηγούμαζηε: -1) Την έγκπιζη ηηρ απόδοζηρ ηος λογαπιαζμού ππορ ηο Γημοηικό 

Ταμείο ηος Γήμος Παηπέυν από ηον Γημοηικό Υπάλληλο Αγγελόποςλο Νικόλαο ζύμθυνα 

με ηο παπαπάνυ ένηαλμα πποπληπυμήρ και ηιρ διαηάξειρ ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959, -2) Την 

απαλλαγή ηος ανυηέπυ υρ ςπόλογος ςπαλλήλος. –Ο Ανηιδήμαπσορ Ππογπαμμαηιζμού, 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ – Ανακύκλυζηρ & 

Μησανολογικού Δξοπλιζμού, κ. Νικόλαορ Αζππάγκαθορ».- 
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο και έλαβε ςπότη ηην υρ 

άνυ ειζήγηζή ηος απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Β.Γ.17-5/15-06-1959 και ζε ζςνέσεια ηηρ απιθ. 

847/24-11-2020 Απόθαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ με ηην οποία οπίζηηκε ο 

Γημοηικόρ Υπάλληλορ κ. Νίκος Αγγελόποσλος ςπόλογορ για ηο ένηαλμα πποπληπυμήρ 

ΦΔΠ Α 7.686/2020 (απόδειξη πληπυμήρ δαπανών ζειπά Α απ. 2.322/2020) για ηο έηορ 

2020 πος αθοπά ζε δαπάνερ για πληπυμή ηελών κςκλοθοπίαρ οσημάηυν ηος Γήμος 

Παηπέυν, εγκρίνει ηην απόδοζη λογαπιαζμού πληπυμήρ από ηον ανυηέπυ, ποζού 

57.900,00€ και ηην απαλλαγή ηος από ςπόλογο ςπάλληλο.   

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Σηιρ 03-12-2020 ο ανυηέπυ ςπόλογορ δημοηικόρ ςπάλληλορ εκηαμίεςζε ηο ποζό ηυν 

57.900,00 Δςπώ.  

Οι ζςνολικέρ πληπυμέρ, οι οποίερ έγιναν μέζυ webanking, ανήλθαν ζηο ποζό ηυν 

30.712,00 Δςπώ. 

Το ππορ απόδοζη ζςνολικό ποζό ανήλθε ζηα 27.188,00 Δςπώ. 

Σηιρ 15-12-2020 έκλειζε ηον λογαπιαζμό και απέδυζε ζηο Γημοηικό Ταμείο ηο 

ςπόλοιπο ποζό ύτοςρ 27.188,00 Δςπώ, με ηο ζειπά 0 απ. 2.365/2020 (α/α καθημεπινού 

11.433/15-12-2020 (4211.00000 κυδ. ειζόδος)) Γπαμμάηιο Δίζππαξηρ ύτοςρ 27.188,00€. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                       Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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