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Απιθμόρ 162    

9
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέων 

ηηρ 10
ηρ

 Μαπηίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 10
η
 Μαπηίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 9/6-3-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 161/2020). 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, θαη 

Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο,  «Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνύ 3.720,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-

7134.00006 γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο δηαρείξηζεο 

δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ»», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην ππ’ αξηζ. 3001/26-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη 

δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2680/26-02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΙΣΧΗ΄΄ - Λακβάλνληαο 

ππόςε: - *Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 

114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 

«Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» 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). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από 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. Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο". -*Σελ κε αξηζ. πξση. 

50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί 

«Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», -*ηελ αξηζ. 1/15-01-
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2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη β) 

Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή ε κε αξηζ. 718/23-12-

2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - β) 

ελαιιαθηηθή πξόηαζε  πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο Γεκνηηθήο 

Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε»), -*ηελ αξηζ. 47/28-01-2020 (ΑΓΑ: 

Φ1ΓΚΧΞΙ-Υ7Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ «Καηάξηηζε 

Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 

Γήκνπ Παηξέσλ (ΟΠΓ) κε βάζε ηελ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ (Δλαιιαθηηθή Πξόηαζε)», -*ηελ αξηζ. 11520/04-02-2020 

(ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο 

αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ α) Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 θαη β) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.), (ζρεηηθή 

ε κε αξηζ. 718/23-12-2019 κε ΑΓΑ: 6ΓΣΑΧΞΙ-Φ2Κ Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - β) ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλ. έηνπο 2020 ηεο 

Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Πάηξα ε δηθή καο πόιε»), -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 

(ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

όπσο ηζρύεη. -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. -*ην Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’ 

/05.08.2016) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” όπσο ηζρύεη. -*Σηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 283 

ηνπ Ν.4555/2018 όπνπ, από 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνύ είλαη 

πιένλ ν Γήκαξρνο γηα όιεο ηηο δαπάλεο. -*Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο &Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 

(ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2018). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: 

«Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. 

[…]». -*ηελ αξηζ. 10/19-02-2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα 

ηελ "Πξνκήζεηα &Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ" 

– CPV: 48900000-7. - Παξαθαινύκε όπσο: - Δγθξίλεηε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ: 

10-7134.00006 κε ηελ πεξηγξαθή "Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ (Δθαξκνγέο, άδεηεο 

ρξήζεο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π.)ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πνζνύ ησλ ηξηώλ 

ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη επξώ (3.720,00 €) γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ", ζύκθσλα κε ηελ αξ. 10/19-02-

2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηεο Γ/λζεο 
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Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. – O 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. 

Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - 

«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο 

άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» 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) 

2. Σνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/2019 

3. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην 

ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη 

4. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

5. Σνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’ /05.08.2016)) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από 

ηνπο Γηαηάθηεο” όπσο ηζρύεη 

6. Σεο πεξίπη. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 

283 ηνπ Ν.4555/2018 όπνπ, από 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ 

Βαζκνύ είλαη πιένλ ν Γήκαξρνο γηα όιεο ηηο δαπάλεο 

7. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]». 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απόθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

2. Σελ αξηζ. 1/15-01-2020 (ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  

3. Σελ αξηζ. 54/4-3-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΓΧΞΙ-ΣΒΓ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε ηνπ Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ (Ο.Π.Γ.)  

4. Σελ αξηζ. 11520/04-02-2020 (ΑΓΑ:ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ) απόθαζε ηνπ 
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πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο αξηζ. 1/15-01-2020 

(ΑΓΑ:6Ρ5ΟΧΞΙ-Μ2Χ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα ηελ Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020  

5. Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 

& Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

κε ζέκα: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 

133/Α΄/19.07.2018) 

6. Σελ αξηζ. 10/19-02-2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

γηα ηελ "Πξνκήζεηα &Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθώλ 

Τπνζέζεσλ" – CPV: 48900000-7 

 

Δξειδικεύει πίζηωζη πνζνύ 3.720,00 €, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. Δμόδσλ: 10-

7134.00006 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε ηελ 

πεξηγξαθή "Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ (Δθαξκνγέο, άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ θ.ι.π.), γηα ηελ "Ππομήθεια & Δγκαηάζηαζη Δθαπμογήρ 

Γιασείπιζηρ Γικαζηικών Τποθέζεων", ζύκθσλα κε ηελ αξ. 10/19-02-2020 κειέηε 

ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

 

 

                  Ο Ππόεδπορ                                     Σα Παπόνηα Μέλη 
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