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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-9-

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 (17) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 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 θαη 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).  

Οη θ.θ. 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.  

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

Σηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

82/2020 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Παηξέσλ - Καξλαβάιη Πάηξαο, πνπ αθνξά ζηελ Γ΄ Αλακόξθσζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13145/28-9-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 1514 /24-9-2020 εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ 

ηνπ Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε Γ΄ Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. 

Έηνπο 2020»ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο΄΄ 

- Κύξηε Πξόεδξε, - Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ Απόθαζε Ν:82/2020  ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ - Καξλαβάιη Πάηξαο, 

κε ηελ νπνία δεηείηαη ε «Έγθξηζε Γ΄ Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθ. Έηνπο 

2020» ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο θαη 

παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο, ώζηε ην αίηεκα καο λα εγθξηζεί από ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζή ηεο. - Η 

Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη 

Πάηξαο, θα Ήξα - Δηξήλε Κνπξή».- 
 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε 

ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ 

Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο θαη ηελ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Σύκθσλα κε ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

απνηειεί θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηόο. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απόθαζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία (ΥΠ.ΔΣ. 28376/18.07.2012). Σύκθσλα πάληα κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007, ν λνκνζέηεο ζέιεη λα 

ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη ηζρύνληα, θαη 

δε, ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν 

λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο αλακόξθσζεο. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

165/2019 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 749/2019 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ηα 

δηακνξθσζέληα ζηηο 30/11/2019. 

 

Δγκρίνει ηελ ππ’ αξηζ. 82/2020 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ – Καξλαβάιη Πάηξαο, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο Γ΄ 

Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ζύκθσλα κε όζα 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε απηή.   

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                   Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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