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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 16
η
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 

7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 360/2020). 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 361/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο αξηζ. 28/2020 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνύ 

Βξεθνθνκείνπ, ε νπνία αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ, 

πξαθηηθώλ θαηαζηξνθήο παγίσλ, Ιζνινγηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νηθ. 

έηνπο 2019», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 

6997/9-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 839/9-6-

2020 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Παηξώλ, ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε Απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ, 

Πξαθηηθώλ θαηαζηξνθήο παγίσλ,  Ιζνινγηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ νηθ. 

έηνπο 2019». ρεη.: Αξηζκόο Απόθαζεο 28/2020 Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. αο 

δηαβηβάδνπκε: *Σελ ππ’ αξηζ. 7/2020 Απόθαζε εθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. *Σελ Αξ. 

Πξση. 715/01-06-2020 Δηζήγεζε Πξντζηακέλεο Απηνηεινύο Σκήκαηνο. *Σελ ππ’ 

αξηζ. 28/2020 Απόθαζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Καη παξαθαινύκε γηα ηελ 

εηζήγεζή ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..-ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΠΑΣΡΔΧΝ- ΚΧΣΑ ΠΔΛΔΣΙΓΗ.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ αξηζ. 

28/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Παηξώλ, ηελ ππ’ αξηζ. 

ΑΔΑ: 6ΥΣ7ΩΞΙ-25Ν



7/2020 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Αξ. Πξση. 715/01-06-

2020 Δηζήγεζε Πξντζηακέλεο Απηνηεινύο Σκήκαηνο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019, εγκρίνει ηελ αξηζ. 28/2020 

απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνύ Βξεθνθνκείνπ Παηξώλ, ε νπνία αθνξά ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ, πξαθηηθώλ θαηαζηξνθήο παγίσλ, 

Ιζνινγηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, ζύκθσλα 

κε όζα αλαιπηηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε απηή. 
 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΔΑ: 6ΥΣ7ΩΞΙ-25Ν


		2020-06-18T11:19:53+0300
	Athens




