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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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. (26) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηνπ ΦΔΠ πξνπιεξσκήο Α 

3285/2020 (αξ. απόδεημεο ζεηξά Α 1.055/2020, αξηζ. 357/11-06-2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο) γηα ΄΄πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ έξγνπ΄΄ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

(ζρεηηθό ην αξηζ. 11175/25-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11143/19-8-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 

Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Τκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) 

- Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηνπ ΦΔΠ πξνπιεξσκήο Α 3285/2020 (αξ. απόδεημεο 

ζεηξά Α 1.055/2020) Οηθ. Δπ. 357/11-06-2020΄΄ - Με ηελ  αξ. 357/11-06-2020 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο, νξίζηεθε ν Γεκνηηθόο Υπάιιεινο ηνπ Τκήκαηόο καο Νίθνο 

Αγγειόπνπινο ππόινγνο γηα ην έληαικα πξνπιεξσκήο ΦΔΠ Α 3285/2020 (αξ. απόδεημεο ζεηξά Α 

1.055/2020) γηα ην έηνο 2020 πνπ αθνξνύλ δαπάλεο γηα ΄΄πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο 

κεραλεκάησλ έξγνπ΄΄ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Τελ 02-07-2020 εθηακίεπζε ηα ρξήκαηα πνζνύ 

9.600,00 Δπξώ. - Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, νη νπνίεο ελεκεξσηηθά ζαο αλαθέξνπκε όηη έγηλαλ 
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κέζσ webanking, αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 5.057,54 Δπξώ. - Έηζη ην πξνο απόδνζε ζπλνιηθό πνζό 

αλήιζε ζηα 4.542,46 Δπξώ. - Τελ 13-08-2020 έθιεηζε ηνλ ινγαξηαζκό. - Τα ππόινηπα 4.542,46 

Δπξώ απνδόζεθαλ ζην Γεκνηηθό Τακείν κε ην αξ. 4211/13-08-2020 (ζεηξά 0 αξ. 1.622/13-08-

2020) Γξακκάηην Δίζπξαμεο. - Δηζεγνύκαζηε: - 1) Τελ έγθξηζε ηεο απόδνζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ 

πξνο ην Γεκνηηθό Τακείν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ από ηνλ Γεκνηηθό Υπάιιειν Αγγειόπνπιν 

Νηθόιαν ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ έληαικα πξνπιεξσκήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-

1959, - 2) Τελ απαιιαγή ηνπ αλσηέξσ σο ππόινγνπ ππαιιήινπ. - Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959, θαη κεηά ηελ ππ’ αξηζ. 357/11-06-2020 

πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο, κε ηελ νπνία νξίζηεθε ππόινγνο ππάιιεινο ν κ. Αγγελόποσλος 

Νικόλαος, γηα ην έληαικα πξνπιεξσκήο ΦΔΠ Α 3285/2020 (αξ. απόδεημεο ζεηξά Α 1.055/11-06-

2020) γηα ην έηνο 2020, πνπ αθνξά ζε δαπάλεο γηα πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγκρίνει ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο από ηνλ αλσηέξσ, 

πνζνύ 9.600,00 €, θαη ηελ απαλλαγή ηνπ από ππόινγν ππάιιειν. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Τελ 2
α
-7-2020 ν ππόινγνο εθηακίεπζε ηα ρξήκαηα, πνζνύ 9.600,00 €. 

Οη ζπλνιηθέο πιεξσκέο, νη νπνίεο έγηλαλ κέζσ webanking, αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 

5.057,54 €.  

Τν πξνο απόδνζε ζπλνιηθό πνζό αλήιζε ζηα 4.542,46 €. 

Τελ 13
ε
-08-2020 έθιεηζε ηνλ ινγαξηαζκό. 

Τν ππόινηπν πνζό ησλ 4.542,46 € απνδόζεθε ζην Γεκνηηθό Τακείν κε ην αξ. 4211/13-08-

2020 (ζεηξά 0 αξ. 1.622/13-8-2020) Γξακκάηην Δίζπξαμεο. 

 

 
                Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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