
Αρηζκός 142 

7
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 25
ες

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 25
ε
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 7/21-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο,  6] Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο 

Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ., Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Μαξία Φηινπνχινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή 

ππαιιήινπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin 2020 ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

SPARC» ζέηνληαο ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2380/19-02-

2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2348/19-02-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο – Τκήκα Σρεδηαζκνχ θαη Μειεηψλ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ 

Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ππαιιήινπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin 2020 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ SPARC΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: -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 Νφκνπ 

3852/2010 -4.ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.3463/2006 -5.ηελ 11/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ε νπνία θάλεη ην ζπγθεθξηκέλν ΚΑ δεθηηθφ γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο -6.ην γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δαπάλε θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ζε Τνπξηζηηθέο Δθζέζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ -7.Η δαπάλε πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 892,00 επξψ θαη αλαιχεηαη σο 

αθνινχζσο: - 
Ολνκαηεπψλπκν 

ζπκκεηερφλησλ 
Ηκέξεο 

κεηαθίλεζεο 
Κφζηνο 

κεηαθίλεζεο  
Κφζηνο 

δηακνλήο 
Ηκεξ. Απνδεκίσζε 

Παπατσάλλνπ 

Βαζίιεηνο 
4-6/3/2020 

(ζχλνιν 3 εκ.) 
300,00 € 

(Αζήλα-

Βεξνιίλν-

Αζήλα) 
32,00 € 

(Πάηξα-

320,00 € €240 
(€80 αλά εκέξα) 

ΑΔΑ: 6ΞΥΘΩΞΙ-805



Αζήλα-Πάηξα) 

-8.Η πιεξσκή ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εκεξεζίαο απνδεκίσζεο κε ηαθηηθφ 

έληαικα ζηνλ δηθαηνχρν είλαη απξφζθνξε –παξαθαινχκε -α) Να εγθξίλεηε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνχ 892,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ 15-6422.66002 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, γηα πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο, 

δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ Βαζίιεηνπ Παπατσάλλνπ, Υπεχζπλνπ ηνπ έξγνπ SPARC θαη ππαιιήινπ ηνπ 

Τκήκαηνο Σρεδηαζκνχ & Μειεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB Berlin 2020 ζην Βεξνιίλν ηεο 

Γεξκαλίαο απφ 4 έσο 8 Μαξηίνπ 2020. -Η αλαρψξεζε απφ Πάηξα ζα γίλεη ζηηο 4 Μαξηίνπ 

2020 θαη ε επηζηξνθή ζηηο 6 Μαξηίνπ 2020. -β) Να απνθαζίζεηε φηη ην ζρεηηθφ ηζφπνζν 

ρξεκαηηθφ έληαικα ηεο παξαγξάθνπ α) ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ Γεκνηηθνχ ππαιιήινπ 

Βαζίιεηνπ Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ζηελ νπνία ζα 

επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 -γ) Να απνθαζίζεηε φπσο ε 

απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεη απφ ηνλ αλσηέξσ Γεκνηηθφ Υπάιιειν έσο 31/3/2020 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ. - Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζεγεηή- Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Τνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37) 

2. Τνπ Ν.3463/2006 (άξζξν 172) 

3. Τνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

4. Τνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.3463/2006 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Τελ 11/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ε νπνία θάλεη ηνλ ΚΑ 15-

6422.66002 δεθηηθφ γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

2. Τν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δαπάλε θξίλεηαη απαξαίηεηε, δηφηη απνηειεί ππνρξέσζε 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ζε Τνπξηζηηθέο Δθζέζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ  

3. Η δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 892,00 € θαη αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:  

 
Ολοκαηεπώλσκο 

ζσκκεηετόληωλ 

Ζκέρες 

κεηαθίλεζες 

Κόζηος 

κεηαθίλεζες  

Κόζηος 

δηακολής 

Ζκερ. 

Αποδεκίωζε 

Παπατσάλλνπ 

Βαζίιεηνο 

4-6/3/2020 

(ζχλνιν 3 εκ.) 

300,00 € 

(Αζήλα-

Βεξνιίλν-

Αζήλα) 

32,00 € 

320,00 € €240 

(€80 αλά εκέξα) 

ΑΔΑ: 6ΞΥΘΩΞΙ-805



(Πάηξα-

Αζήλα-

Πάηξα) 

 

4. Η πιεξσκή ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εκεξεζίαο απνδεκίσζεο κε 

ηαθηηθφ έληαικα ζηνλ δηθαηνχρν είλαη απξφζθνξε 

 

1] Δγθρίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνχ 892,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6422.66002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, γηα πιεξσκή δαπαλψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ηνπ 

ππαιιήινπ ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνχ & Μειεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. Βαζίιεηοσ Παπαϊωάλλοσ, 

ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ SPARC, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γηεζλή Τνπξηζηηθή Έθζεζε ITB 

Berlin 2020 ζην Βεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο απφ 4 έσο 8 Μαξηίνπ 2020. 

Η αλαρψξεζε απφ Πάηξα ζα γίλεη ζηηο 4 Μαξηίνπ 2020 θαη ε επηζηξνθή ζηηο 6 

Μαξηίνπ 2020. 

 

2] Τν ζρεηηθφ ηζφπνζν ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ Γεκνηηθνχ 

ππαιιήινπ θ. Βαζίιεηοσ Παπαϊωάλλοσ ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ 

ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959.  

 

3] Η απφδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα γίλεη απφ ηνλ αλσηέξσ Γεκνηηθφ Υπάιιειν έσο 31-

3-2020 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ..  

 
 

 

                   Ο Πρόεδρος                                         Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: 6ΞΥΘΩΞΙ-805
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