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--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης 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», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» 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] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό 

κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

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

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

35/2020 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ 

Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ζηελ 3
ε
 αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020», (ζρεηηθό ην αξηζ. 4484/15-4-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 2084/13-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 3
εο

  Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020 

ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, Σαο δηαβηβάδνπκε 

ηελ ππ’ αξηζ.35/26-03-2020 εηζήγεζε ηνπ Κ.Ο.ΓΗ.Π. θαη ηελ ππ’ αξηζ. 35/31-03-

2020 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ 

Παηξέσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε 3εο Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ 

Έηνπο 2020 ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ - Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 

ηνπ Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Θεόδσξνο Τνπιγαξίδεο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ηελ αξηζ. 35/31-3-2020 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ. 

ΑΔΑ: ΨΟΒΣΩΞΙ-Μ93



Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, Πέηξνο 

Ψσκάο θαη Μαξία Φηινπνύινπ δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «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 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν 

σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, η Οικονομική 

Δπιηροπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 161 ηνπ Ν. 3463/2006 

2. Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΒΓ 16-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α΄) 

3. Τν άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 

 

Δγκρίνει ηελ ππ’ αξηζ. 35/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κνηλσληθνύ Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο 3
εο

 

Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 αληίζηνηρα, 

ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε απηή. 
 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                     Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΨΟΒΣΩΞΙ-Μ93
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