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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 30ε Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00,
κεηά από γξαπηή επείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε
αξηζκό 50/30-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ
ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (2) 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] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Μνδέο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,
Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ
ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξρή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε
θαηεπείγνπζα).

Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Απαιιαγή ππoιόγνπ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο (Αξαβαληηλνύ)», (ζρεηηθό
ην αξηζ. 18048/30-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 18047/29-122020 εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Παηξέσλ – Γξαθείν Γεκάξρνπ), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Απαιιαγή
ππoιόγνπ Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο΄΄ - Με ηηο ππ’ αξηζ.: 296/2020 θαη 375/2020
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε ζύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο
θαη ε έθδνζε ηνπ ππ’ αξηζ.: Α3914/2-07-2020 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο
πνζνύ 5000 € ζην όλνκα ηεο Αξαβαληηλνύ Μαξίαο ηνπ Νηθνιάνπ σο δηαρεηξίζηξηαο
ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. - Τν πνζό ησλ 5000 € επεζηξάθε ζην Τακείν θαη
εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ.: 2488/2020 γξακκάηην είζπξαμεο. - Μεηά ηα αλσηέξσ θαη
αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: -*Τηο ππ αξηζ. 296/2020 θαη 375/2020 απνθάζεηο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο ζπζηάζεθε παγία πξνθαηαβνιή θαη νξίζηεθε
δηαρεηξίζηξηα απηήο. -*Τν άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.
3463/06). -*Τν άξζξν 56 ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/27-11-95 ηεύρνο Α΄. -*Τελ ππ’
αξηζ. 32/22168/20-4-07 εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ -*Τα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ Β.Γ.
17-5/15-6-1959. -*Τν ππ’ αξηζ.: Α3914/2-07-2020 ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο κε
ην νπνίν εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ηε δηαρεηξίζηξηα απηήο. -*Τν ππ’
αξηζ.: 2488/2020 γξακκάηην είζπξαμεο - 1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο
παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2020. - 2. Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή ηεο Αξαβαληηλνύ
Μαξίαο ηνπ Νηθνιάνπ, ππνιόγνπ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο. – Ο Γήκαξρνο
Παηξέσλ, θ. Κώζηαο Πειεηίδεο».-
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε:
 Τηο ππ’ αξηζ. 296/2020 θαη 375/2020 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηηο νπνίεο ζπζηάζεθε παγία πξνθαηαβνιή ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θαη νξίζηεθε ε δηαρεηξίζηξηα απηήο
 Τν άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/06)
 Τν άξζξν 56 ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/27-11-95 ηεύρνο Α΄)
 Τελ ππ. αξηζ. 32/22168/20.04.07 εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ
 Τα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959
 Τν ππ. αξηζ. Α3914/02-07-2020 ρξεκαηηθό έληαικα κε ην νπνίν
εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ηελ δηαρεηξίζηξηα απηήο
 Τν ππ. αξηζ. 2488/2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο
Μεηά ηηο ππ’ αξηζ. 296/2020 θαη 375/2020 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε ζύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ θαη ε έθδνζε ηνπ ππ’ αξηζ. Α3914/02-07-2020 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο
πιεξσκήο πνζνύ 5.000 επξώ ζην όλνκα ηεο θαο Αξαβαληηλνύ Μαξίαο ηνπ
Νηθνιάνπ, σο δηαρεηξίζηξηαο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, εγθξίλεη ηελ απόδνζε
ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο από ηελ αλσηέξσ, θαη ηελ απαιιαγή ηεο από ππόινγν.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην πνζό ησλ 5.000 επξώ επεζηξάθε ζην Τακείν θαη
εθδόζεθε ην ππ. αξηζ. 2488/2020 γξακκάηην είζπξαμεο.
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