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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 28
η
 Δεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 9.00, κεηά από 

γξαπηή επείγοσζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 27/24-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ 

ηηλεδιάζκευης έκηακηη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-

2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (9) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ 

Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 26) Παηνύραο Υξήζηνο θαη 27) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ. 

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, Εαθεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο,  Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο,  Ρώξνο Γεώξγηνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, ηαλίηζαο 

Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο,  Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φηινπνύινπ Μαξία, Υξπζαλζαθόπνπινο 

Αιέμαλδξνο,  Φσκάο Πέηξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας  αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ 

Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, αιιά αξγόηεξα, όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο δεηά από ηο Σώμα λα εγθξίλεη σο θαηεπείγνπζα ηελ 27
ε
 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ελεκεξώλνληαο όηη απεζηάιε ε θαηεπείγνπζα ππ’ 

αξηζ. 27/24-12-2020 Πξόζθιεζε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, δεδνκέλσλ ησλ 

θάησζη: 

1) Ζ 26
ε
 ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε νπνία είρε 

πξνγξακκαηηζζεί γηα ηελ Σεηάξηε 23/12/2020: δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ιόγσ έιιεηςεο 

απαξηίαο, νπόηε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ 27
ε
 

πξόζθιεζε.  

2) Σν έηνο θζάλεη ζην ηέινο ηνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ απνθάζεηο 

έσο 31/12/2020 θαη οι εργάζιμες ημέρες είναι πλέον ελάτιζηες. 
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3) Όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηεο 27
εο

 επείγνπζαο 

πξόζθιεζεο: 

Το 1
ο
 θέμα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο ηεο 27

εο
 πξόζθιεζεο είλαη ππεξ - επείγνλ δηόηη 

α)  Δκπεξηέρεηαη ελίζρπζε ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο πνζνύ 440.000€ πξνο ηνλ 

Κνηλσληθό Οξγαληζκό πνπ πξννξίδεηαη γηα κηζζνδνζία πξνζσπηθνύ. Αλ δελ 

εγθξηζεί ην ζέκα εξγαδόκελνη ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ ζα κείλνπλ 

απιήξσηνη. 

β) Πεξηιακβάλεη ην έξγν ηεο «Μεηαηξνπήο εγθαηαζηάζεσλ Α..Ο. ζε εθζεζηαθό 

ρώξν» ην νπνίν  ζα πξέπεη λα δεκνπξαηεζεί άκεζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

ην έξγν ζα ραζεί ή ζα θαζπζηεξήζεη πάξα πνιύ αθνύ ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ 

εγθξηζεί από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (3,4 εθ. επξώ) δελ κπνξεί 

λα απμεζνύλ ζην ύςνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ (7,9 εθ. επξώ).   

  Γηα ην 4
ο
 θέμα  πξέπεη λα δνζεί παξάηαζε δηόηη ιήγεη ζηηο 29/12/2020. 

  Γηα ην 8
ο
 θέμα πξέπεη άκεζα λα εγθξηζνύλ ηα πξσηόθνιια παξαιαβήο ππεξεζηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε εηαηξεία θαη θαη’ επέθηαζε νη εξγαδόκελνη ζε απηήλ.   

 

Το Σώμα αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ 

παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

     Εγκρίνει ηελ θαηεπείγνπζα θαη επηηαθηηθή αλάγθε ζπδήηεζεο ζεκάησλ ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, όπσο απηά αλαιύνληαη αλσηέξσ θαη σο εθ ηνύηνπ θηρύζζει ηελ 27
ε
 

ζπλεδξίαζε ηεο 28
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, καηεπείγοσζα.  

 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρφμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                         Η Γραμμαηεύοσζα 

 

       ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                  ΘΟΥΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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