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Αξηζκόο  375    

21
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 16
ε
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 

7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 360/2020). 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 361/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε 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. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«ύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ- νξζή επαλάιεςε- ηεο αξηζ. 296/26-

5-2020 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό 

ππνιόγνπ, γηα ην έηνο 2020», (ζρεηηθό ην αξηζ. 6141/10-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6140/10-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα 

Λνγηζηεξίνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

– (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ύζηαζε Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

–Οξζή Δπαλάιεςε ηεο ππ’ αξηζ. 296/26-05-2020 πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ην έηνο 2020΄΄ - Κύξηε 

Πξόεδξε, - Με ηελ ππ. αξηζ Απόθαζε 296/26-05-2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ 

Παηξέσλ νξίζηεθε Τπόινγνο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο Γήκνπ, ε δεκνηηθή ππάιιεινο 

ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟΤ ΜΑΡΙΑ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ κε Αλαπιεξσηή ηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν ΜΔΜΠΟΤΡΗ ΠΔΣΡΟ, θιάδνπ ΣΔ Ννζειεπηηθήο. - Όκσο εθ 

παξαδξνκήο ην πνζό πνπ αλαθέξεηαη είλαη 6.000 επξώ, ελώ ε ζύζηαζε ηεο παγίαο 

πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε ζρεηηθή πίζησζε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

Πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 πνζνύ 5.000 επξώ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α. 

Δμόδσλ 00-8251.00001 κε ηίηιν «Πάγηα πξνθαηαβνιή Γήκνπ». - Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε 
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296/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Γηα ην ιόγν απηό παξαθαινύκε  λα 

ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ δηόξζσζε ηεο ππ’ αξηζ. 296/26-05-2020 πξνεγνύκελεο απόθαζήο 

ζαο αλαθνξηθά κε ηελ δηόξζσζε ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ θαη ζπγθεθξηκέλα: Η ζύζηαζε ηεο 

παγίαο πξνθαηαβνιήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε βάζε ηε ζρεηηθή πίζησζε πνπ ππάξρεη ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πνζνύ 5.000,00 €, ζηνλ Κ. Α. Δμόδσλ 00-

8251.00001 κε ηίηιν «Πάγηα πξνθαηαβνιή Γήκνπ» (ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΗ Β 1139/4-6-2020 ΑΓΑ ΧΦ42ΧΞΙ-3ΡΟ 4/06/2020). - Τπελζπκίδνπκε όηη 

νη δαπάλεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ από ηελ  πάγηα πξνθαηαβνιή θαη ην ύςνο ηνπο, ζηα 

όξηα ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2020 είλαη νη εμήο: - 
ΠΑΓΙΑ   

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

 ΔΣΟΤ  2020 - 

Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ  

                   ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΟΟ  Δ  €  

00-6495.00009 

 

Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο (ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΓΗΜΑΡΥΟΤ) 

14.000,00 

10-6265.00005 

 

πληήξεζε θαη επηζθεπή   ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ - ΠΑΓΙΑ 

10.000,00 

10-6614.00001 

 

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

ΓΡΑΦΔΙΟΤ (Γ.ΠΑΣΡΑ) - 

ΠΑΓΙΑ 

3.000,00 

10-6699.00005 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ - 

ΠΑΓΙΑ 

6.000,00 

15-6614.00000 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 

- ΠΑΓΙΑ 

10.000,00 

   

20-6271.00100 Λνηπέο δαπάλεο θαζαξηόηεηαο - 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

25.000,00 

30-6699.00006 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ - 

ΠΑΓΙΑ 

6.000,00 

35-6699.00001 Λνηπέο δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟΤ 

ΣΑΓΙΟΤ - ΠΑΓΙΑ 

2.000,00 

35-6699.00002 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο γηα 

ηελ ππεξεζία Πξαζίλνπ - ΠΑΓΙΑ 

5.000,00 

40-6699.00000 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο  

3.000,00 

45-6699.00001 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο  

6.000,00 

70.02-6699.00002 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο  

5.000,00 

10-6654.00001 Λνηπέο  δαπάλεο (Παγία 

πξνθαηαβνιή) 

5.000,00 

- Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζεο Πιέζζαο».- 
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

  

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγθξίλεη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ. 296/26-5-2020 πξνεγνύκελεο απόθαζήο 

ηεο σο πξνο ην πνζό ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ 

από απηή.  

Χο εθ ηνύηνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ηε ζύζηαζε ηεο παγίαο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνζνύ 5.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. Δμόδωλ 00-

8251.00001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, κε ηίηιν «Πάγηα πξνθαηαβνιή Γήκνπ». 

(ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΛΖΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ Β 1139/4-6-2020 ΑΓΑ ΧΦ42ΧΞΗ-3ΡΟ 

4/06/2020).  

Οη δαπάλεο πνπ ζα αληηκεησπηζζνύλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη ην ύςνο ηνπο, 

ζηα όξηα ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2020 είλαη νη εμήο:  

 
ΠΑΓΗΑ   

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

 ΔΣΟΤ  2020 - 

Κ.Α.ΔΞΟΓΧΝ  

                   ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ  ΠΟΟ  Δ  €  

00-6495.00009 

 

Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο (ΓΡΑΦΔΙΟ 

ΓΗΜΑΡΥΟΤ) 

14.000,00 

10-6265.00005 

 

πληήξεζε θαη επηζθεπή   ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ - ΠΑΓΙΑ 

10.000,00 

10-6614.00001 

 

ΛΟΙΠΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 

ΓΡΑΦΔΙΟΤ (Γ.ΠΑΣΡΑ) - 

ΠΑΓΙΑ 

3.000,00 

10-6699.00005 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ - 

ΠΑΓΙΑ 

6.000,00 

15-6614.00000 

 

Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 

- ΠΑΓΙΑ 

10.000,00 

   

20-6271.00100 Λνηπέο δαπάλεο θαζαξηόηεηαο - 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

25.000,00 

30-6699.00006 Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ - 

ΠΑΓΙΑ 

6.000,00 

35-6699.00001 Λνηπέο δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΗΙΑΚΟΤ 

ΣΑΓΙΟΤ - ΠΑΓΙΑ 

2.000,00 

35-6699.00002 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο γηα 

ηελ ππεξεζία Πξαζίλνπ - ΠΑΓΙΑ 

5.000,00 

40-6699.00000 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο  

3.000,00 

45-6699.00001 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 

εληαζζόκελεο  

6.000,00 

70.02-6699.00002 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο κε 5.000,00 
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εληαζζόκελεο  

10-6654.00001 Λνηπέο  δαπάλεο (Παγία 

πξνθαηαβνιή) 

5.000,00 

 

Οξίδεη ππόινγν ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην έηνο 2020 

ηελ δεκνηηθή ππάιιειν, θα ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟΤ ΜΑΡΗΑ, θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ-

Οηθνλνκηθνύ, ππάιιειν ηεο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο Γεκάξρνπ, ζην όλνκα ηεο 

νπνίαο ζα εθδνζεί ην έληαικα θαη ε νπνία ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο, ζε βάξνο ηεο πάγηαο 

πξνθαηαβνιήο, ζύκθσλα κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Γεκάξρνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ 

δεκνηηθό ππάιιειν θ. ΜΔΜΠΟΤΡΖ ΠΔΣΡΟ, θιάδνπ ΣΔ Ννζειεπηηθήο. 

  

 
        Ο Πξόεδξνο                                        Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 
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