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

  

Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 18/22-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα 

ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και 

ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ 

ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία 

ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ 

κέινο, 5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ 

κέινο, 7] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 

9] Ησάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο θαη 11] Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Ησάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

309/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ 

ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Έγθξηζε έθδνζεο 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ έμνδα γηα 

εθηππψζεηο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πξαθηηθψλ θ.ι.π.», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 

5889/20-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5496/12-

5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζφδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο – Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ - Τκήκα Γηνηθεηηθήο 

Υπνζηήξημεο Ννκηθψλ Σπκβνχισλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τελ 

Οηθνλνκηθή -ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ έμνδα γηα εθηππψζεηο 

δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πξαθηηθψλ θ.ι.π.». -Σχκθσλα κε ηα άξζξα 31-34 θαη 37 

ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959, ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.4270/2014 παξαθαινχκε: -Α) Τελ 

έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνχ ηξηαθνζίσλ 

ΑΔΑ: ΨΡ1ΗΩΞΙ-ΨΘΚ



πελήληα επηά επξψ (357 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6615.00001 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 γηα ηελ πιεξσκή  δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ έμνδα γηα εθηππψζεηο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, πξαθηηθψλ θ.ι.π. ζην 

ρψξν ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ. -Β) Να απνθαζηζηεί ην ζρεηηθφ ηζφπνζν 

ρξεκαηηθφ έληαικα λα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο Γεκνηηθήο Υπαιιήινπ Δηξήλεο 

Βαζηινπνχινπ ε νπνία ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία ζα 

επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959. -Γ) Να 

απνθαζηζηεί φπσο ε απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεη απφ ηελ αλσηέξσ Γεκνηηθφ 

Υπάιιειν έσο ηηο 20-07-2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο 

άλσ Β.Γ. -Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ κε ηελ ππ.αξ.182/17-03-

2020(ΑΓΑ:ΨΕ07ΨΞΗ-ΧΓΝ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είρε 

απνθαζηζηεί ε έγθξηζε έθδνζεο  ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηηο 

σο άλσ δαπάλεο  αιιά ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ψο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ  

εθ λένπ  έθδνζε ηνπ αλσηέξσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Τνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο 

Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ 

εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σχκθσλα κε ηα άξζξα 31-34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959, ηνπ άξζξνπ 

172 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019) θαη ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ Ν.4270/2014 θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηελ κε ηελ 

ππ.αξ.182/17-03-2020 (ΑΓΑ:ΨΕ07ΨΞΗ-ΧΓΝ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο είρε εγθξηζεί ε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηηο 

σο άλσ δαπάλεο αιιά ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ψο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ εθ λένπ  

έθδνζε ηνπ αλσηέξσ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο  πξνπιεξσκήο, 

 

α)  Δγκρίνει ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνχ 357 € 

ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6615.00001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, 

γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε έμνδα γηα εθηππψζεηο δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ, πξαθηηθψλ θ.ι.π. ζην ρψξν ηνπ δηθαζηηθνχ κεγάξνπ. 

 

ΑΔΑ: ΨΡ1ΗΩΞΙ-ΨΘΚ



β)  Τν ζρεηηθφ ηζφπνζν ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηεο 

Γεκνηηθήο  Υπαιιήινπ θαο Διρήνης Βαζιλοπούλοσ, ε νπνία ζα ελεξγήζεη ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

θαη νθείιεη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ 

Β.Γ. 17-5/15-6-1959. 

 

γ)  Ζ απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή 

Υπάιιειν έσο ηηο 20/7/2020, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο 

άλσ Β.Γ.. 

 

  

                 Ο Πρόεδρος                               Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ  

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 
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