
Απιθμόρ  832    

41
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 18
ηρ

 Νοεμβπίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή Διεγθηή Γόκεζεο», (ζρεηηθό 

ην ππ’ αξηζ. 16053/13-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 

15994/12-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ 

πιεξσκή Διεγθηή Γόκεζεο΄΄ - Κπξία Πξόεδξε, - Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 «ΚΛΔΙΘΔΝΗ 1» (ΦΔΚ 133Α/19-07-2019) 

θαη ηνπ ΠΓ80/2016, παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

πίζησζεο πνπ αθνξά ηε ακνηβή ηνπ ειεγθηή δόκεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

«Καηεδάθηζε 10
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ Παηξώλ», κε ην πνζό ησλ 100,00 επξώ εηο 

βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6117.00050 «Διεγθηέο δόκεζεο-Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ». 

– Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 
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άξζξν 14 παξ. 1) θαη ηνπ Π.Γ. 80/2016, εξειδικεύει πίζησζε πνζνύ 100,00 €, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6117.00050  «Διεγθηέο δόκεζεο-Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ» 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή 

ηνπ ειεγθηή δόκεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηεδάθηζε 10
νπ

 Γεληθνύ Λπθείνπ 

Παηξώλ». 

 

 

               Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 
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