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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 49/24-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Πέηξνο Φσκάο 

– ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 951/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο θαη Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – 

ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ηεο παλδεκίαο COVID-19» (ζρεηηθφ ην αξηζ. 

17899/23-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17891/23-12-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ– Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – Θέκα: “ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΙΣΧΗ” Λακβάλνληαο ππφςε: ◊Σηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016). ◊ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 

134/Α΄/09.08.2019) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4625/2019(ΦΔΚ 139/Α΄/31-08-2019) "Ρπζκίζεηο ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο". ◊ηελ κε αξηζκ. πξση. 50660/30.08.2019 

(ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη 

Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», ◊ηελ αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ α) Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Παηξέσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε 

αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) 
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ελαιιαθηηθή πξφηαζε  πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο 

«Πάηξα ε δηθή καο πφιε»), ◊ηελ αξηζκ. 47/28-01-2020 (ΑΓΑ: Φ1ΓΚΧΞΙ-Υ7Γ) απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ «Καηάξηηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (ΟΠΓ) κε βάζε ηελ αξηζ. 

1/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Δλαιιαθηηθή Πξφηαζε)», ◊ηελ αξηζ. 

11520/04-02-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ α) Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ 

Παηξέσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε 

αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο 

«Πάηξα ε δηθή καο πφιε»), ◊ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) 

«Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. ◊ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ◊ην 

Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’ /05.08.2016)) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

φπσο ηζρχεη. ◊ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 283 ηνπ 

Ν.4555/2018 φπνπ, απφ 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ είλαη πιένλ ν 

Γήκαξρνο γηα φιεο ηηο δαπάλεο. ◊ην αξηζκ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο &Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε 

ζέκα: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2018). ◊ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]». ◊ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαηεπείγνπζα 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ηεο 

παλδεκίαο COVID-19, επεηδή θξίλεηαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο κεραλνγξαθηθήο 

ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

παλδεκία. Παξαθαινχκε φπσο: Δγθξίλεηε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. Δμφδσλ: 00-6495.00016 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.236.710,82 επξψ κε ηελ πεξηγξαθή "ΤΠΔ- Γαπάλεο πξνο θάιπςε 

έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ 

(COVI19)" ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πνζνχ ησλ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ 

(250.000,00€) γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ηεο παλδεκίαο COVID-19. Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ 

Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Νηθφιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν  θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άξζξν 

14 παξ. 1) θαη ηνπ Π.Γ. 80/2016 εξειδικεύει πίζησζε ποζού 250.000,00€, ζε βάξνο ηος 

Κ.Α. 00-6495.00016 ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
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2020 «ΥΠΕΣ- Δαπάνες προς κάλσψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών ποσ προκλήθηκαν 

από την εμυάνιση τοσ κορωνοϊού (COVI19)» γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ηεο παλδεκίαο COVID 19. 

 

Η αλσηέξσ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ιήςεο 

κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ηεο παλδεκίαο COVID-19, επεηδή 

θξίλεηαη αλαγθαίνο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ γηα λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε παλδεκία. 

 

 

 

                Ο Ππόεδπορ                                    Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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