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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 46/11-

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 (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] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Νηθόιανο 

Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνύ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 888/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020). 

O θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 896/2020). 

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

ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 897/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο αξηζ. 164/2020 απόθαζεο ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ 

Πάηξαο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο από ην Γήκν Παηξέσλ, γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δηαθνξάο εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

17220/9-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 1863/9-12-2020 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Χήθηζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο K.E ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ Πάηξαο γηα ην 

νηθνλνκηθό έηνο 2021΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, - Σύκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ 

Ν.4735/2020 εηζεγνύκεζα ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ «Χήθηζε 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο K.E ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ Πάηξαο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2021, έηζη 

όπσο πξνθύπηεη από ηελ δηαθνξά εζόδσλ – εμόδσλ, ύςνπο 750.000,00 €», ζύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε 164/2020 ηνπ ΓΣ ηνπ ΓΗΠΔΘΔ Πάηξαο» - Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο, θ. Πέηξνο Βάεο».- 
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ Πξόεδξν ηνπ 

Γ.Σ. ηεο K.E ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ Πάηξαο θαη έιαβε ππόςε ηελ αξηζ. 164/2020 απόθαζε ηνπ 

Γ.Σ. ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε: 

1. Τελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4071/2012   

2. Τν άξζξν 278 ηνπ Ν. 3852/2010 

3. Τελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Ν. 3463/2006 

5. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1), 

 

εγκρίνει ηελ αξηζ. 164/2020 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Κ.Δ. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο, 

θαη σο εθ ηνύηνπ ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Κ.Δ. ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο από ην Γήκν 

Παηξέσλ, γηα ην έηνο 2021, κε ην πνζό ησλ 750.000,00 €, γηα ηελ θάιπςε ηεο 

δηαθνξάο εζόδσλ – εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2021.  

 

Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρφμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 
                  Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΓΖΜΑΣΟ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΔΑ: Ω1Χ7ΩΞΙ-ΕΟ3


		2020-12-16T09:53:55+0200
	Athens




