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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 19
εο

 Μαΐνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Μαΐνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

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

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

         ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Τπνβνιή Σακεηαθνύ 

Απνινγηζηηθνύ Πίλαθα έηνπο 2019 γηα έγθξηζε», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5641/12-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5488/12-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο -  Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ – Σκήκα Σακείνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Τπνβνιή Σακεηαθνύ Απνινγηζηηθνύ 

Πίλαθα έηνπο 2019 γηα έγθξηζε΄΄ - ύκθσλα κε ην άξζξν 163 ηνπ Ν. 3463/2006 

(Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθό Κώδηθαο), ζαο ππνβάιινπκε ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 γηα πξνέιεγρν θαη έγθξηζε. - Ο Σακεηαθόο Απνινγηζηηθόο 

Πίλαθαο έρεη σο εμήο: - 1. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΥΡΗΔΧ 2019 - 

Σαθηηθά Έζνδα 58.841.139,76 - Έθηαθηα Έζνδα – Υξεκαηηθό Τπόινηπν 

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩΞΙ-71Α



81.185.080,99 - ύλνιν Δζόδσλ: 140.026.220,75 - 2. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΝΣΑ 

ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΔΧ 2019 – Πιεξσζέληα - 78.062.626,91 - ύλνιν Δμόδσλ: 

78.062.626,91 - Δπνκέλσο έρνπκε: - ΔΟΓΑ 2019 140.026.220,75 - ΔΞΟΓΑ 2019 

78.062.626,91 - ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 61.963.593,84 - Σν παξαπάλσ 

πξνθύςαλ ρξεκαηηθό ππόινηπν 61.963.593,84 € κεηαθέξζεθε ζηελ επόκελε ρξήζε 

(2020) κε ην ππ’ αξηζ. Α1/2-1-2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο.- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, Πέηξνο 

Φσκάο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο  δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό 

κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο  

αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, 

κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή 

ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,   

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(7 ζεηηθέο ςήθνη) 

  

1]  ύκθσλα κε ην άξζξν 163 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3), ζεσξεί όηη έρνπλ θαιώο θαη είλαη λόκηκνη νη 

ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηε Γεκνηηθή Σακία, νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2019 θαη εγθξίλεη ηνλ αληίζηνηρν Απνινγηζηηθό Πίλαθα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 

 

 
1.   ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΥΡΖΔΧ 2019 

      Σαθηηθά ΄Δζνδα                                                                               58.841.139,76 

     ΄Δθηαθηα ΄Δζνδα – Υξεκαηηθό Τπόινηπν                                   81.185.080,99                          

      ύλνιν Δζόδσλ:                                                                              140.026.220,75  
 

 

 2. ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΔΧ 2019 

      Πιεξσζέληα                                                                                  78.062.626,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      ύλνιν Δμόδσλ:                                                                                 78.062.626,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

      Δπνκέλσο έρνπκε: 

      ΔΟΓΑ 2019                                                                                     140.026.220,75  

      ΔΞΟΓΑ 2019                                                                                       78.062.626.91  

      ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ                                                                        61.963.593,84  

 

Διεσκρινίζεηαι όηι, ην παξαπάλσ πξνθύςαλ ρξεκαηηθό ππόινηπν 

61.963.593,84 € κεηαθέξζεθε ζηελ επόκελε ρξήζε (2020) κε ην ππ’ αξηζ. Α1/2-1-

ΑΔΑ: ΨΟΒΡΩΞΙ-71Α



2020 Γξακκάηην Δίζπξαμεο. 

2]  Τπνβάιιεη ηνλ σο άλσ Απνινγηζκό, γηα έγθξηζε, ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 
 
 
 

        Ο Πξόεδξνο                                    Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤΛΓΑΡΗΓΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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