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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

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

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020), 

νπόηε ν θ. Φξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

 Σην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην  αξηζ. (19) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Απαιιαγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Τζνπθαιαηίθσλ, θ. Παπαλησλόπνπινπ 

Φξήζηνπ, από ππόινγν παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16955/3-12-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16822/2-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο - Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ – 

Τκήκα Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ – Κνηλόηεηα 

Τζνπθαιαηίθσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – ΘΔΜΑ - «Απαιιαγή Πξνέδξνπ Κνηλόηεηαο ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΩΚΨΝ, θ. 

Παπαλησλόπνπινπ Φξήζηνπ, ππόινγνπ πάγηαο  Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020» - Με ηελ ππ. 

αξηζ.  126/25-2-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε ζύζηαζε παγίαο 

πξνθαηαβνιήο θαη ε έθδνζε ηνπ ππ. αξηζ. Α1186/13-03-2020 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πνζνύ 2.000 επξώ ζην όλνκα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Τζνπθαιαητθσλ θ. 

Παπαλησλόπνπινπ Φξήζηνπ, σο δηαρεηξηζηή ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο.- Τν πνζό ησλ  

2.000 επξώ επεζηξάθε ζην Τακείν θαη εθδόζεθε ην ππ. αξηζ. 2.263/01-12-2020 

γξακκάηην είζπξαμεο.- Με ηα αλσηέξσ θη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: - Τελ ππ. αξηζ. 126/25-

2-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε παγία 

πξνθαηαβνιή θαη νξίζηεθε ν δηαρεηξηζηήο απηήο - Τν άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 

Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/06)- Τελ ππ. αξηζ. 32/22168/20.04.07 εγθύθιην ηνπ 

ΥΠΔΣΓΓΑ - Τν ππ. Αξηζ. Α1186/13-03-2020 ρξεκαηηθό έληαικα κε ην νπνίν 

εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ην δηαρεηξηζηή απηήο- Τν ππ. αξηζ. 2.263/01-12-

2020Γξακκάηην Δίζπξαμεο - Τα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 - Δγθξίλεη ηελ 

ΑΔΑ: Ω8ΖΒΩΞΙ-Ο1Γ



απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ έηνπο 2020.- Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή 

ηνπ ππνιόγνπ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θ. Παπαλησλόπνπινπ Φξήζηνπ. Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ σο 

άλσ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

    Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

 Τελ ππ. αξηζ. 126/25-2-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

ζπζηάζεθε παγία πξνθαηαβνιή θαη νξίζηεθε ν δηαρεηξηζηήο απηήο 

 Τν άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/06) 

 Τελ ππ. αξηζ. 32/22168/20.04.07 εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ 

 Τν ππ. αξηζ Α1186/13-03-2020 ρξεκαηηθό έληαικα κε ην νπνίν εηζπξάρζεθε ε 

παγία πξνθαηαβνιή από ην δηαρεηξηζηή απηήο 

 Τν ππ. αξηζ. 2263/1-12-2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο 

 Τα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 

  

Μεηά ηελ ππ. αξηζ. 126/25-02-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ζύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ε έθδνζε ηνπ ππ’ αξηζ. Α1186/13-

03-2020 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πνζνύ 2.000,00 εσρώ ζην όλνκα ηνπ Προέδροσ ηης 

Κοινόηηηας Σζοσκαλαιίκφν, κ. Παπανηφνόποσλοσ Υρήζηοσ, σο δηαρεηξηζηή ηεο 

παγίαο πξνθαηαβνιήο, εγκρίνει ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο από ηνλ αλσηέξσ, 

θαη ηελ απαλλαγή ηνπ από ππόινγν. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην πνζό ησλ 2.000 εσρώ επεζηξάθε ζην Τακείν θαη εθδόζεθε ην 

ππ. αξηζ. 2263/1-12-2020 γξακκάηην είζπξαμεο. 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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