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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 9η Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 24/3-7-2020, θαη
κεηά ηελ από 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2020,
πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Πέμπηη 9 Ηοσλίοσ 2020, ώρα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε
δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ
νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά, Γεώξγηνο Μαγηάθεο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο Τζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Kαηάζεζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπ δηθηύνπ ηνπ δεκνηηθνύ
ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη νξηζκόο ππεύζπλνπ θίλεζεο ινγαξηαζκνύ», (ζρεηηθό
ην ππ’ αξηζ. 8389/1-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 8280/30-6-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γξαθείν
Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) –
ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο πεξί θαηάζεζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπ
δηθηύνπ ηνπ δεκνηηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη νξηζκόο ππεύζπλνπ θίλεζεο
ινγαξηαζκνύ΄΄ - Έρνληαο ππόςε: 1. Τελ ππ’ αξηζ. 153/24.6.2020 (ΑΓΑ: ΨΕΞΓΨΞΗ-Ο08)
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζρεηηθά γηα ηνλ θαζνξηζκό θσδηθνύ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 πνπ είλαη δεθηηθόο ζηελ έθδνζε ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20.7325.00001 κε ηίηιν: «Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ –
Αληαπνδνηηθά – Τ.Π.». - Σηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ δεκνηηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ
θαη επαύμεζεο ηζρύνο ηνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο, απαηηείηαη εθηέιεζε εξγαζηώλ από ηε
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, γηα ηηο νπνίεο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ
(200.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα
βαξύλεη ην Γήκν Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ην αξζ.75 παξ. 1γ ηνπ Ν.3463/2006 θαη πεξηγξάθνληαη
ζηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. - Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959
(άξζξα 31-34 & 37) θαη ηνπ Ν. 3463/2006 (άξζξν 172). - Με ην άξζξν 37 ηνπ Β.Γ. 17/5/15.6.1959
(Α΄ 114) πξνβιέπεηαη όηη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ακέζσο,
θαηαηίζεληαη από ηνλ ππόινγν ζηελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζην Ταρπδξνκηθό
Τακηεπηήξην. - Δληνύηνηο, από ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, θαζώο θαη από ηηο
πξόζθαηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα ζηε
δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο από ηνπο θαηά λόκν ππνιόγνπο. Τα πξνβιήκαηα απηά
ζπλίζηαληαη θπξίσο ζην όηη: - 1) Τν Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην έρεη πεξηέιζεη ζηελ EUROBANK,
ε νπνία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα ζε όιεο ηηο έδξεο ησλ δήκσλ. – 2) Ζ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο
πάγηαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη ζε πξνζσπηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ππνιόγνπ θαη, γηα ην ιόγν
απηό, δελ εκπίπηεη ζηνπο αθαηάζρεηνπο ινγαξηαζκνύο, µε απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε πξνζσπηθήο
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νθεηιήο, λα θαηάζρεηαη κέξνο ή όιν ην πνζό ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνπ παξέρεηαη γηα
ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ππνιόγσλ πξνέδξσλ εθπξνζώπσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εηδηθά πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθώλ ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θνηλνηήησλ. – 3) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή ν νηθείνο δήκνο δελ κπνξεί λα
αλαδεηήζεη ηα πνζά πνπ έρεη θαηαβάιιεη, µε απνηέιεζκα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηνπο από ηνπο
θιεξνλόκνπο ηνπ ζαλόληνο ή άιινπο δηθαηνύρνπο όπσο ειιεληθό δεκόζην, ηξάπεδεο, θ.ιπ.. – 4)
Πξνηείλεηαη, ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε
πηζησηηθό ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην πνζό γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπ δηθηύνπ ηνπ
δεκνηηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζώο επίζεο θαη ηνλ νξηζκό ησλ ππεπζύλσλ
θίλεζεο ησλ ελ ιόγσ ινγαξηαζκώλ. - Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή: - 1) Τελ έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πόζνπ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ
(200.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20.7325.00001 κε ηίηιν: «Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ –
Αληαπνδνηηθά – Τ.Π.», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, γηα πιεξσκή ηεο παξαπάλσ δαπάλεο. –
2) Πξνηείλεηαη, ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε
πηζησηηθό ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην αλσηέξσ πνζό γηα ηηο επεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ηνλ νξηζκό ηνπ ππεπζύλνπ θίλεζεο ησλ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ. – 3)
Τελ απόθαζε όηη ππεπζύλνπ θίλεζεο ησλ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ ζα είλαη ν δεκνηηθόο ππάιιεινο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Μεζκπνύξεο Πέηξνο ηνπ Ησάλλε, ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη γηα ηελ πιεξσκή
ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959. – 40 Ζ απόδνζεο ηνπ
ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηνλ από ηνλ αλσηέξσ δεκνηηθό ππάιιειν εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ
Β.Γ..- Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Α]
Ακσρώνει ηελ ππ’ αξηζ. 374/16-6-2020 πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο, δηόηη δελ είρε
θαζνξηζηεί ν Κ.Α 20-7325.00001 κε ηίηιν: «Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ – Αληαπνδνηηθά –
Τ.Π.» σο δεθηηθόο ζηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.
Με ηελ αξηζ. 153/24.6.2020 (ΑΓΑ: ΨΕΞΓΨΞΗ-Ο08) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζνξίζηεθε ν Κ.Α. 20-7325.00001 κε ηίηιν: «Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ – Αληαπνδνηηθά – Τ.Π.».ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 σο δεθηηθόο ζηελ έθδνζε
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο
Β]

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Καηά ηα νξηδόκελα από ην αξζ.75 παξ. 1γ ηνπ Ν. 3463/2006 θαη πεξηγξάθνληαη ζηα
ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ, ζηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαη επαύμεζεο ηζρύνο ηνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο, απαηηείηαη εθηέιεζε
εξγαζηώλ από ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, γηα ηηο νπνίεο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ
ρηιηάδσλ επξώ (200.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ηεο πξνκήζεηαο ηεο
ηξάπεδαο πνπ ζα βαξύλεη ην Γήκν Παηξέσλ.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37) θαη ηνπ Ν.
3463/2006 (άξζξν 172) θαη θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Β.Γ. 17/5/15.6.1959 (Α΄
114), πξνβιέπεηαη όηη ηα ρξεµαηηθά εληάικαηα εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη αµέζσο,
θαηαηίζεληαη από ηνλ ππόινγν ζηελ Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζην Ταρπδξνµηθό
Ταµηεπηήξην.
Καηά ηελ εθαξµνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ, θαζώο θαη από ηηο πξόζθαηεο λνµνζεηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πξνέθπςαλ πξνβιήµαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο
πξνθαηαβνιήο από ηνπο θαηά λόµν ππνιόγνπο πνπ ζπλίζηαληαη θπξίσο ζην όηη:
1) Τν Ταρπδξνκηθό Τακηεπηήξην έρεη πεξηέιζεη ζηελ EUROBANK, ε νπνία δελ έρεη
ππνθαηαζηήκαηα ζε όιεο ηηο έδξεο ησλ δήκσλ.
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2) Ζ θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη ζε πξνζσπηθό ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό ηνπ ππνιόγνπ θαη, γηα ην ιόγν απηό, δελ εκπίπηεη ζηνπο αθαηάζρεηνπο
ινγαξηαζκνύο, µε απνηέιεζκα, ζε πεξίπησζε πξνζσπηθήο νθεηιήο, λα θαηάζρεηαη κέξνο ή
όιν ην πνζό ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνπ παξέρεηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, πνπ
ζρεηίδνληαη µε ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ππνιόγσλ πξνέδξσλ - εθπξνζώπσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
εηδηθά πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθώλ ησλ θνηλνηήησλ.
3) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή ν νηθείνο δήκνο δελ κπνξεί λα αλαδεηήζεη
ηα πνζά πνπ έρεη θαηαβάιιεη, µε απνηέιεζκα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηνπο από ηνπο
θιεξνλόκνπο ηνπ ζαλόληνο ή άιινπο δηθαηνύρνπο όπσο ειιεληθό δεκόζην, ηξάπεδεο, θ.ιπ..
1)
Δγκρίνει ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 200.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
20-7325.00001 κε ηίηιν: «Δπεθηάζεηο Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ – Αληαπνδνηηθά – Τ.Π.», ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, γηα πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ από
ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ θαη νη νπνίεο απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ δεκνηηθνύ
ειεθηξνθσηηζκνύ θαη επαύμεζεο ηζρύνο ηνπ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο.
2)
Δγκρίνει ην άλνηγκα ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε
πηζησηηθό Ίδξπκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί ην αλσηέξσ πνζό γηα ηηο επεθηάζεηο Γεκνηηθνύ
Φσηηζκνύ.
3)
Ορίζει σο ππεύζπλν θίλεζεο ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν,
Μεζμπούρη Πέηρο ηοσ Ηωάννη, ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζηελ νπνία
ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 32-34 & 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959.
Ζ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηνλ αλσηέξσ δεκνηηθό ππάιιειν εληόο ηξηώλ
(3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32
ηνπ σο άλσ Β.Γ.
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