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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 14
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

424/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 

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. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ ακνηβή Ηιεθηξνιόγνπ 

Δγθαηαζηάηε γηα ηε ζύληαμε Τερληθνύ Φαθέινπ γηα λέεο θαη πθηζηάκελεο 

Ηιεθηξνδνηήζεηο θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ.  8695/6-7-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 8591/6-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

– (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη 

νξηζκόο ππνιόγνπ γηα ηελ ακνηβή Ηιεθηξνιόγνπ Δγθαηαζηάηε γηα ηελ ζύληαμε Τερληθνύ 

Φαθέινπ γηα λέεο θαη πθηζηάκελεο Ηιεθηξνδνηήζεηο θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ΄΄ - 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4483/1965 θαη ηελ ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΔΚ Β’ 

844/16.05.2011), νπνηαδήπνηε αίηεζε γηα λέα ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θηηξίσλ ή θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από Υπεύζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 

(Υ.Γ.Δ.) θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα δνθηκώλ θαη ειέγρνπ, όπσο ην Πξσηόθνιιν Διέγρνπ 

θαηά ΔΛΟΤ HD 384 θαη ην Πξσηόθνιιν Διέγρνπ θαηά Κ.Δ.Η.Δ. - Γηα ηελ ζύληαμε ηεο ελ 

ιόγσ Υπεύζπλεο Γήισζεο Δγθαηαζηάηε, απαηηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζ.6 ηνπ Β.Γ. 

4/1949. Σύκθσλα κε ηελ κε αξ.1147/11-7-2014 Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνύ 

Σπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νη δεκνηηθνί ππάιιεινη ΓΔΝ κπνξνύλ λα ππνγξάςνπλ 

ηελ ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαηεξνύλ ηελ ππαιιειηθή 

ηδηόηεηα. - Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ, απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία επ’ ακνηβή κε Ιδηώηε Αδεηνύρν Ηιεθηξνιόγν Δγθαηαζηάηε γηα αθελόο ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 
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παξαπάλσ εγγξάθσλ πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. - Γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο, έρεη εθδνζεί ε κε αξ.7.648/24-6-2020 (ΑΓΑ: 6ΧΨΣΨΞΙ-

Χ2Ο) Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη θαηαρσξήζεθε κε α/α Β/1.285 ζην Βηβιίν 

Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Υπεξεζίαο καο. - Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37) θαη ηνπ Ν. 

3463/2006 (άξζξν 172) παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

θαη εγθξίλεη: - α) ηελ έγθξηζε έθδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πόζνπ δέθα ρηιηάδσλ 

επξώ (10.000,00) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6112 κε ηίηιν «Ακνηβέο Τερληθώλ γηα έθδνζε 

Ηιεθηξνινγηθώλ Σρεδίσλ, Πηζηνπνηεηηθώλ, Δλεξγεηαθώλ Σρεδίσλ θιπ», ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, γηα πιεξσκή ηεο παξαπάλσ δαπάλεο, - β) ηελ απόθαζε όηη 

ην ζρεηηθό ηζόπνζν ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ 

Αγνύδεκνπ Παλαγηώηε ΓΔ-Γηνηθεηηθνύ, 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, - γ) ηελ 

απόθαζε όηη ε απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηνλ αλσηέξσ δεκνηηθό ππάιιειν 

εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκ/λία έθδνζεο ηεο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/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: 

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (άξζξα 31-34 & 37) θαη ηνπ Ν. 

3463/2006 (άξζξν 172),  

 

1] Δγκρίνει ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πόζνπ 10.000,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6112 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, γηα ηελ ακνηβή Ηιεθηξνιόγνπ 

Δγθαηαζηάηε γηα ηελ ζύληαμε Τερληθνύ Φαθέινπ γηα λέεο θαη πθηζηάκελεο 

Ηιεθηξνδνηήζεηο θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

 

2] Τν ζρεηηθό ηζόπνζν ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δεκνηηθνύ 

ππαιιήινπ κ. Αγούδημοσ Παναγιώηη, ΓΔ - Γηνηθεηηθνύ, 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. 

 

3] Η απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηνλ αλσηέξσ δεκνηηθό ππάιιειν εληόο 

ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκ/λία έθδνζεο ηεο απόθαζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ.. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4483/1965 θαη ηελ ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΔΚ Β’ 

844/16.05.2011), νπνηαδήπνηε αίηεζε γηα λέα ή ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θηηξίσλ ή θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από Υπεύζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 

(Υ.Γ.Δ.) θαη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα δνθηκώλ θαη ειέγρνπ, όπσο ην Πξσηόθνιιν Διέγρνπ 

θαηά ΔΛΟΤ HD 384 θαη ην Πξσηόθνιιν Διέγρνπ θαηά Κ.Δ.Η.Δ. 

Γηα ηελ ζύληαμε ηεο ελ ιόγσ Υπεύζπλεο Γήισζεο Δγθαηαζηάηε, απαηηνύληαη νη 
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πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ ηνπ Β.Γ. 4/1949. Σύκθσλα κε ηελ κε αξ. 1147/11-7-2014 

Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνύ Σπκβνύισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νη δεκνηηθνί 

ππάιιεινη ΓΔΝ κπνξνύλ λα ππνγξάςνπλ ηελ ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα δηαηεξνύλ ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ θαη ππνδνκώλ ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ, απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία επ’ ακνηβή κε Ιδηώηε Αδεηνύρν Ηιεθηξνιόγν Δγθαηαζηάηε γηα αθελόο ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ θαη αθεηέξνπ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ πξνο ηελ επηρείξεζε δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο, έρεη εθδνζεί ε κε αξ. 7.648/24-6-2020 

(ΑΓΑ: 6ΧΨΣΨΞΙ-Χ2Ο) Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη θαηαρσξήζεθε κε α/α 

Β/1.285 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Υπεξεζίαο. 

 

 

                   Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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