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Σηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 22
α
 Γεκεμβπίος 2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:30, μεηά 

απψ γπαπηή ππψζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμψ 48/18-

12-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζωμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκωκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ. ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (26) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα 

παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονωζηρ Πλέζζαρ – Ππψεδπορ, 2] Φϊηιορ Γημακψποςλορ – Ανηιππψεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζψποςλορ – ηακηικψ μέλορ, 4] Ακπιβή Σαμοωπη-Βαγενά – ηακηικψ μέλορ, 

5] Ιοςλία Γιαννιηζοποωλος – ηακηικψ μέλορ, 6] Γεϊπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικψ μέλορ, 7] 

Παναγιϊηηρ Μελάρ – ηακηικψ μέλορ και 8] Πέηπορ Χυμάρ – ηακηικψ μέλορ.  

Οι κ.κ. Νικψλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικψ μέλορ, Μαπία Φιλοποωλος – ηακηικψ 

μέλορ και Ιυάννηρ Τζιμποωκηρ – ηακηικψ μέλορ, δεν μεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη, αν και 

κλήθηκαν.  

Αθοω διαπιζηϊθηκε νψμιμη απαπηία, ο κ. Ππψεδπορ κηπωζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππψεδπορ ειζάγει ηο καηεπείγον θέμα, «Δξειδίκεςζη 

πίζηυζηρ για ηην Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ειδϊν ζκίαζηρ Γ/νζηρ 

Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ», (ζσεηικψ ηο απιθ. 17790/21-12-2020 διαβιβαζηικψ 

ηος κ. Γημάπσος και η απιθ. 17760/21-12-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος 

Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ και Έπγυν Υποδομήρ – Γ/νζη Απσιηεκηονικοω Έπγος-

Η/Μ - Τμήμα Σσεδιαζμοω και Τεσνικήρ Υποζηήπιξηρ), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: 

- Τον κ. Ππψεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν - 

ΘΔΜΑ:΄΄Δξειδίκεςζη πίζηυζηρ για ηην Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ειδϊν ζκίαζηρ 

Γ/νζηρ Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ΄΄ - Κωπιε Ππψεδπε, - Λαμβάνονηαρ ςπψτη ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 203 ηος Ν. 4555/2018 «ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ 1» (ΦΔΚ 133Α/19-

07-2019) και ηος ΠΓ80/2016, παπακαλοωμε για ηη λήτη απψθαζηρ για ηην 

εξειδίκεςζη ηηρ πίζηυζηρ πος αθοπά ηη Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ειδϊν ζκίαζηρ 

Γ/νζηρ Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ, με ηο ποζψ ηυν 1.860,00 εςπϊ ειρ βάπορ ηος 

ΚΑ 00-6495.00016 «ΥΠ.ΔΣ. - Γαπάνερ ππορ κάλςτη έκηακηυν και επιηακηικϊν 

αναγκϊν πος πποκλήθηκαν απψ ηην εμθάνιζη ηος κοπονοφοω COVID-19». – Ο 

Ανηιδήμαπσορ Απσιηεκηονικοω Έπγος-Η/Μ και Έπγυν Υποδομήρ, κ. Φπήζηορ 

Κοπδάρ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άκοςζε ηον κ. Ππψεδπο, έλαβε ςπψτη ηην 

ειζήγηζη ηος απμψδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και αθοω κήπςξε ηο υρ άνυ θέμα 

κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σωμθυνα με ηο άπθπο 203 ηος Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άπθπο 14 παπ. 1) 

και ηο Π.Γ. 80/2016, εξειδικεύει πίζηυζη ποζοω 1.860,00 € ζε βάπορ ηος Κ.Α. 00-

ΑΔΑ: Ω9ΔΜΩΞΙ-07Α



6495.00016  «ΥΠ.ΔΣ. - Γαπάνερ  ππορ κάλςτη έκηακηυν και επιηακηικϊν αναγκϊν 

πος πποκλήθηκαν απψ ηην εμθάνιζη ηος κοπονοφοω COVID-19», ηυν εξψδυν ηος 

πποχπολογιζμοω ηος Γήμος οικονομικοω έηοςρ 2020, για ηην Ππομήθεια και 

ηοποθέηηζη ειδών ζκίαζηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος-Ζ/Μ. 
 

 

        Ο Ππόεδπορ                                    Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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