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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 6η Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) 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]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
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, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο απόδνζεο
ινγαξηαζκνύ από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (Αγνύδεκνο)», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 13265/29-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13156/28-9-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο –
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηεο
απόδνζεο ινγαξηαζκνύ, από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο΄΄ - Με ηελ κε αξ.
429/14-07-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε έθδνζε
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πνζνύ 10.000,00 € ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ
Αγνύδεκνπ Παλαγηώηε, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ
ακνηβή Ιδησηώλ Αδεηνύρσλ Ηιεθηξνιόγσλ Δγθαηαζηαηώλ γηα αθελόο ηελ εθηέιεζε
ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ηερληθώλ εγγξάθσλ πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
γηα ηελ επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ.
- Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ. 4.402/20-07-2020 ρξεκαηηθό έληαικα
πιεξσκήο, ην νπνίν εηζέπξαμε ν ππόινγνο ηελ 17ε ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο. - Από ην πνζό ησλ 10.000,00 € δαπαλήζεθε ην πνζό ησλ 9.300,00
€ ζύκθσλα κε ηα επηζπλαπηόκελα ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ. - Δπεζηξάθε ζην
ηακείν ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 700,00 € ζηηο 28-09-2020 ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ.
1.912/28-09-2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Καηόπηλ ηνύηνπ,
παξαθαινύκε λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη
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ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ, Αγνύδεκνπ Παλαγηώηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ
θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959, θαη κεηά
ηελ ππ’ αξηζ. 429/14-7-2020 απόθαζή ηεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έθδνζε
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πνζνύ 10.000,00 € ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ
Αγούδημοσ Παναγιώηη, πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ
ακνηβή Ιδησηώλ Αδεηνύρσλ Ηιεθηξνιόγσλ Δγθαηαζηαηώλ γηα αθελόο ηελ εθηέιεζε
ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ηερληθώλ εγγξάθσλ πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
γηα ηελ επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ,
εγκρίνει ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο από ηνλ αλσηέξσ, πνζνύ
10.000,00€, θαη ηελ απαλλαγή ηνπ από ππόινγν ππάιιειν.
Διευκρινίζεται ότι:
Δθδόζεθε ην ππ’ αξηζ. 4.402/20-7-2020 ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο, ην
νπνίν εηζέπξαμε ν ππόινγνο ηελ 17ε ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Από ην πνζό ησλ 10.000,00 € δαπαλήζεθε ην πνζό ησλ 9.300,00 € ζύκθσλα
κε ηα επηζπλαπηόκελα ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ.
Δπεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 700,00 € ζηηο 28-9-2020
ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 1.912/28-9-2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ.
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