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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 24η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 11/20-32020, 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 Σακνύξε - Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο
Χσκάο – 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.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από ππόινγν
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ζηε
Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC», (ζρεηηθό ην
αξηζ. 3609/17-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3606/17-3-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Τκήκα
Σρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο
γηα ηελ έγθξηζε ηεο απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα
δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB
Berlin 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37) – 2. ηνπ Ν.3463 (άξζξν 172) – 3. ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Νόκνπ 3852/2010 – 4. ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.3463/2006 – 5. ηελ 11/2020 Απόθαζε
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε νπνία θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν ΚΑ δεθηηθό γηα ηελ έθδνζε
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο – 6. ηελ ππ’αξηζ. 142/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 7. ηελ από 28/2/2020 αλαθνίλσζε ηεο ITB Berlin 2020 – 8. ηελ ππ’ αξηζ. 10321/3-3-2020
απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί αλάθιεζεο ηεο 9274/25-2-2020 απόθαζεο – 9. ην ππ’ αξηζ.
389422 θαηαζεηήξην ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο - Με ηελ ππ’ αξηζ. 142/2020 απόθαζε
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 892,00€
ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ Παπατσάλλνπ Βαζηιείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα πιεξσκή δαπαλώλ
πνπ αθνξνύλ ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ Βαζίιεηνπ Παπατσάλλνπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB
Berlin 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC. - Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ.
ΦΔΠ 584/2020 (ΑΓΑ: 66Φ4ΨΞΙ-Η45) ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ην νπνίν
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εηζέπξαμε ν ππόινγνο ζηηο 27/2/2020. Από ην πνζό ησλ 892,00€ δαπαλήζεθε γηα ηελ
έθδνζε αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη δηακνλή ην πνζό ησλ 620,00€ ζύκθσλα κε ηηο
επηζπλαπηόκελεο απνδείμεηο. - Λόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη πξνθύςεη κε ηε δηάδνζε
ηνπ θνξσλντνύ δηεζλώο, ηε Παξαζθεπή 28/2/2020 εθδόζεθε αλαθνίλσζε από ηελ
Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin 2020 όηη ε έθζεζε αθπξώλεηαη. Ψο εθ ηνύηνπ έγηλαλ
θηλήζεηο γηα αθύξσζε ησλ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηεο δηακνλήο θαη επεζηξάθε ην
πνζό ησλ 265,99 €. Σηε ζπλέρεηα επεζηξάθε ζην Λνγαξηαζκό Αδηαζέησλ Υπνινίπσλ
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην πνζό ησλ 537,99€ θαη εθδόζεθε ην ππ’
αξηζ. 389422 θαηαζεηήξην. - Καηόπηλ ηνύηνπ παξαθαινύκε λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ
έγθξηζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ, Παπατσάλλνπ
Βαζηιείνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959. – Ο
Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ
Πξαζίλνπ, θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37)
Τν Ν.3463/2006 (άξζξν 172)
Τν άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)
Τν άξζξν 160 ηνπ Ν.3463/2006
Τελ αξηζ. 11/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε νπνία θάλεη ην
ζπγθεθξηκέλν ΚΑ δεθηηθό γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο
Τελ ππ’ αξηζ. 142/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Τελ από 28/2/2020 αλαθνίλσζε ηεο ITB Berlin 2020
Τελ ππ’ αξηζ. 10321/3-3-2020 απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί αλάθιεζεο ηεο 9274/25-22020 απόθαζεο
Τν ππ’ αξηζ. 389422 θαηαζεηήξην ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Με ηελ ππ’ αξηζ. 142/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε έθδνζε
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 892,00€ ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ Παπατσάλλνπ
Βαζηιείνπ, πξνθεηκέλνπ γηα πιεξσκή δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο,
δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή
Έθζεζε ITB Berlin 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC.
Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ. ΦΔΠ 584/2020 (ΑΓΑ: 66Φ4ΨΞΙ-Η45)
ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ην νπνίν εηζέπξαμε ν ππόινγνο ζηηο 27/2/2020. Από ην
πνζό ησλ 892,00€ δαπαλήζεθε γηα ηελ έθδνζε αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη δηακνλή ην
πνζό ησλ 620,00€ ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο απνδείμεηο.
Λόγσ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη πξνθύςεη κε ηε δηάδνζε ηνπ θνξσλντνύ δηεζλώο,
ηελ Παξαζθεπή 28/2/2020, εθδόζεθε αλαθνίλσζε από ηελ Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin
2020 όηη ε έθζεζε αθπξώλεηαη. Ψο εθ ηνύηνπ έγηλαλ θηλήζεηο γηα αθύξσζε ησλ
αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ θαη ηεο δηακνλήο θαη επεζηξάθε ην πνζό ησλ 265,99 €.
Σηε ζπλέρεηα επεζηξάθε ζην Λνγαξηαζκό Αδηαζέησλ Υπνινίπσλ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην πνζό ησλ 537,99€ θαη εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ.
389422 θαηαζεηήξην.
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Καηόπιν ηων ανωηέρω, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγκρίνει ηελ απόδνζε
ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαλλαγή ηνπ ππνιόγνπ, Παπαϊωάννοσ Βαζιλείοσ ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959.
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