
Αριθμός  432    

25
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 14
ης

 Ηοσλίοσ 2020 

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

  

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

ζήκεξα, ηην 14
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,  

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

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

424/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηεο Κνηλόηεηαο  

Παξαιίαο, γηα επείγνπζεο & έθηαθηεο εξγαζίεο (θσηηζηηθά)», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 

9099/13-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 229185/79/10-7-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Παξαιίαο – Κνηλόηεηα Παξαιίαο) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ παγία 

πξνθαηαβνιή γηα επείγνπζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο΄΄ - Παξαθαινύκε λα εγθξίλεηε ηελ 

πιεξσκή ησλ δαπαλώλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παξαιίαο 

(ζύζηαζε κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 126/25-2-2020) γηα ηηο νπνίεο 

εθδόζεθε ην παξαθάησ ηηκνιόγην: -  
Α/Α ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΟ Δ 

ΔΤΡΧ   

ΤΛΙΚΟ 

1 ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 

157/09-7-2020 399,28 ΦΧΣΙΣΙΚΑ 

     

     

     

- Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 
 

ΑΔΑ: 6ΨΔΙΩΞΙ-Ψ2Ρ



Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ σο άλσ 

εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηελ πιεξσκή δαπαλώλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή ηεο Κοινόηηηας 

Παραλίας, (ζύζηαζε κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 126/25-2-2020), γηα 

επείγνπζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ηηο νπνίεο εθδόζεθε ην παξαθάησ ηηκνιόγην: 

 
Α/Α ΓΗΚΑΗΟΤΥΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΟΟ Δ 

ΔΤΡΧ   

ΤΛΗΚΟ 

1 ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

157/09-7-2020 399,28 ΦΧΣΗΣΗΚΑ 

     

     

     

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 
         
 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑ: 6ΨΔΙΩΞΙ-Ψ2Ρ
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