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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 49/24-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. 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 Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο Ψσκάο 

– ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 951/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – 

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

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο αξηζ. 76/2020 απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηνπ Ιζνινγηζκνύ, Απνινγηζκνύ 2019», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17915/24-12-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 3131/23-12-2020 εηζήγεζε ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε - Πνιηηηζηηθόο 

Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ»), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζ. 

76/2020 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ 

ππ’ αξηζ. 76/2020 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα «Έγθξηζε Ιζνινγηζκνύ 

Απνινγηζκνύ 2019» θαη παξαθαινύκε λα ηεζνύλ πξνο έγθξηζε από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε - Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ, θα Καηεξίλα 

Γεξνπαλαγηώηε - Θενδσξαθνπνύινπ. 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δήισζε 

όηη ςεθίδεη «θαηά», νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, Πέηξνο Ψσκάο θαη Μαξία 

Φηινπνύινπ δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ 

Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή 

υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο 
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απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη, 1 ςήθνο θαηά) 

 

Δγθρίλεη ηελ αξηζ. 76/2020 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε - Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ», ε νπνία αθνξά ζηνλ 

Ιζνινγηζκό - Απνινγηζκό ηνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 θαη κε ηελ νπνία 

εγθξίλνληαη:  

1) Η έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε - Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ» πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 

2019 πεξίνδνο 1/1/2019 - 31/12/2019 όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη κε ηελ 

ππ’ αξηζκόλ 3088/16-12-2020 εηζήγεζε ε νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο αξηζ. 76/2020 απόθαζεο.   

 

2) Τν Πξνζάξηεκα Ιζνινγηζκνύ 31εο Γεθεκβξίνπ 2019 (ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 315/1999) όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη 

κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 3089/16-12-2020 εηζήγεζε ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αξηζ. 76/2020 απόθαζεο.   

 

3) Tα απνινγηζηηθά ζηνηρεία έηνπο 2019 ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθή βηβιηνζήθε- 

Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ» όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

ζηελ γεληθή αλαθεθαιαίσζε απνινγηζκνύ 2019 ηνπ Τκήκαηνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο.  

 

4) Ο Ιζνινγηζκόο 2019 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ 

αλεμάξηεησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ ηνπ ΝΠΓΓ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

– Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Γήκνπ Παηξέσλ.  

 
       

               Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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