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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 24
η
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 11/20-3-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών 

ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο,  9]  Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηε ζέζε ηνπ 

θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ κέινπο).  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο αξηζ. 30/11-3-

2020 Απόθαζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ζηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ έξγνπ «Γξάζε 

εμνπιηζκνύ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ εληαγκέλσλ ζην ζύζηεκα Γηθηύνπ ρνιηθώλ 

Βηβιηνζεθώλ Πξσηνβάζκηαο, έηνπο 2019»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 3531/13-3-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 69/13-3-2020 εηζήγεζε ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε απόθαζεο 

Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ ηνπ «ΔΡΓΟΤ ΓΡΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΧΝ 

ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΔΝΣΑΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΥΟΛΙΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΣΟΤ 2019»΄΄ - Έρνληαο 

ππόςε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζ. 8440/25-2-2011 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα απηώλ. - 

Δηζεγνύκεζα: - Σελ έγθξηζε ηεο αξηζ. 30
εο

/11 Μαξηίνπ 2020, απόθαζεο ηνπ Γ.. 

ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. - αο επηζπλάπηνπκε: - 1. Αληίγξαθν ηεο αξηζ. 30
εο

/11 

Μαξηίνπ 2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. – 2. πλνπηηθή 

θαηάζηαζε απνινγηζκνύ. - Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ, θα νθία Αζπξνύιηα».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε 

όηη ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή 

δώζει λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 
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ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν 

σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(9 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζ. 8440/25-2-2011 Τ.Α. ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία 

θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα απηώλ θαη 

ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3), εγκρίνει ηελ ππ’ αξηζ. 

30/2020 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 

ηνπ «Έξγνπ Γξάζε εμνπιηζκνύ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ εληαγκέλσλ ζην ζύζηεκα 

Γηθηύνπ ρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ Πξσηνβάζκηαο, έηνπο 2019», ζύκθσλα κε όζα 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε απηή. 
 

 

       Ο Πρόεδρος                                   Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 
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