
Αριθμός  762    
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η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 27
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 27
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/23-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 

δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππόινγνπ Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ γηα 

πιεξσκή ηειώλ ηαμηλόκεζεο θαη Κ.Σ.Δ.Ο. νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην 

αξηζ. 14904/23-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14777/22-

10-2020 εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ – Σκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έθδνζε 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππόινγνπ Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ γηα πιεξσκή 

ηειώλ ηαμηλόκεζεο θαη Κ.Σ.Δ.Ο. νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Πξνθεηκέλνπ ε 

Τπεξεζία καο λα πξνρσξήζεη ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα εθπξόζεζκα ή επαλειέγρνπο Κ.Σ.Δ.Ο., γηα αληηθαηάζηαζε αδεηώλ 

θπθινθνξίαο θαη έθδνζε ηειώλ ηαμηλόκεζεο θαζώο θαη πηζαλέο πιεξσκέο ηειώλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ γηα ηελ κεηαβίβαζε νρεκάησλ εηζεγνύκαζηε: - ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 3463/2006 θαη 3852/2010 ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959 (άξζξν 32-34  & 37) 

θαη ηνπ Ν 363/2006 (άξζξν 172) παξαθαινύκε: - α) Σελ έθδνζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πνζνύ δέθα ρηιηάδσλ (10.000 ρηιηάδεο) επξώ ζε βάξνο ηνπ: -  

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ (Δπξώ) 

Απόθαζε 

Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο 

20-6323.00100 
Λνηπά Σέιε Κπθινθνξίαο Καζαξηόηεηαο - Σέιε 

ηαμηλόκεζεο - ΚΣΔΟ – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ- 
10.000,00 

 

Β-211 

ΑΔΑ: 6ΞΚ2ΩΞΙ-493



 

-ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2020. - β) Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ 

Αληίνρνπ Κσλ/λνπ σο ππόινγνπ, ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ζηελ 

νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. - γ) Να απνθαζίζεηε όπσο ε 

απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γίλεη από ηνλ  αλσηέξσ Γεκνηηθό Τπάιιειν ην αξγόηεξν κέρξη 

ηελ 31/12/2020 ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ. - Ο 

αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ, θ. Υξήζηνο Κνξδάο.- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή αξκόδηνπ εηζεγεηή-αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν.3852/2010, θαη ηνπ Β.Γ.17-

5/15-6-1959 (άξζξα 32-34 & 37) θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαίηεηνη 

έιεγρνη ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα εθπξόζεζκα ή επαλειέγρνπο Κ.Σ.Δ.Ο., γηα 

αληηθαηάζηαζε αδεηώλ θπθινθνξίαο θαη έθδνζε ηειώλ ηαμηλόκεζεο, θαζώο θαη πηζαλέο 

πιεξσκέο ηειώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ γηα ηε κεηαβίβαζε νρεκάησλ εγκρίνει: 

 

1] Σελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 10.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 20-

6323.00100 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2020, σο θάησζη: 

 

Κ.Α.Δ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΠΟΟ 

(Δσρώ) 

Απόθαζη 

Ανάληυης 

Τποτρέφζης 

20-6323.00100 
Λνηπά Σέιε Κπθινθνξίαο Καζαξηόηεηαο - Σέιε 

ηαμηλόκεζεο - ΚΣΔΟ – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ- 
10.000,00 

 

Β-211 

 

 

2] Σνλ νξηζκό ηνπ Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ κ. Ανηίοτοσ Κφν/νοσ σο ππόινγνπ, ν 

νπνίνο ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

3] Η απόδνζε  ηνπ  ινγαξηαζκνύ  ζα γίλεη  από ηνλ  αλσηέξσ  Γεκνηηθό Τπάιιειν ην 

αξγόηεξν κέρξη 31/12/2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ.. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΔΑ: 6ΞΚ2ΩΞΙ-493
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