
1 

 

Αριθμός 126    

7
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 25
ης

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 25
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 7/21-2-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) 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] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο,  6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ., Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «ύζηαζε-ρνξήγεζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη 

νξηζκόο ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ ζηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην έηνο 2020», 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2445/21-2-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 4/77/13-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ύζηαζε-ρνξήγεζε 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη νξηζκόο ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ ζηηο Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα ην έηνο 2020΄΄ - ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηζρύεη, νξίδεηαη όηη ζηηο θνηλόηεηεο 

ζπληζηάηαη ε πάγηα πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ησλ ζρεηηθώλ θσδηθώλ αξηζκώλ ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. - Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κεηά από 

γλώκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη αλά θνηλόηεηα, νη δαπάλεο 

πνπ θαιύπηνληαη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαζώο θαη ην ύςνο απηήο κε βάζε ηνλ 

πιεζπζκό. Τπόινγνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο είλαη ν πξόεδξνο ηεο 

θνηλόηεηαο ή ν εθπξόζσπνο ηεο θνηλόηεηαο. - Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλσ 

δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 62038/5-9-2019 (ΦΔΚ 3440/η.Β/11-9-2019), κε ΑΓΑ 

ΦΓΣ6465ΥΘ7-ΥΦΥ Απόθαζε ΤΠ.Δ. ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηα εμήο: - Σν 

ύςνο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα θάζε θνηλόηεηα, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηεο, 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: - α) Υηιίσλ (1.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό 

έσο θαη ηξηαθόζηνπο (300) θαηνίθνπο. - β) Γπν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο 

κε κόληκν πιεζπζκό από ηξηαθόζηνπο έλαλ έσο θαη δπν ρηιηάδεο (301-2.000) θαηνίθνπο - 

γ) Σεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από δπν 

ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη δέθα ρηιηάδεο (2.001-10.000) θαηνίθνπο - δ) Έμη ρηιηάδσλ (6.000) 

επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από δέθα ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη πελήληα 

ρηιηάδεο (10.001-50.000) θαηνίθνπο. - ε) Οθηώ ρηιηάδσλ (8.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο 

κε κόληκν πιεζπζκό άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ. - 2. Τπόινγνο γηα ηε 
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δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό 

ρξεκαηηθό έληαικα θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζε βάξνο απηήο, είλαη ν 

πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο (αξζ. 82 παξ. 2 πεξ. ηα΄ Ν. 3852/2010), όηαλ απηή έρεη κόληκν 

πιεζπζκό έσο θαη ηξηαθόζηνπο (300) θαηνίθνπο θαη ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 

θνηλόηεηαο όηαλ απηή έρεη κόληκν πιεζπζκό από ηξηαθόζηνπο έλαλ (301) θαηνίθνπο θαη 

άλσ (αξζ. 81 πεξ. δ΄ Ν. 3852/2010). Ο ππόινγνο δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο, ρσξίο λα 

απαηηνύληαη έγγξαθεο εληνιέο ηνπ δεκάξρνπ. - 3. Σα πνζά ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο 

θαηαηίζεληαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ επνπηεύεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε 

ινγαξηαζκνύο εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ αλήθνπλ ζηνλ νηθείν δήκν γηα θάζε θνηλόηεηα 

μερσξηζηά, κεηά από πξόηαζε ησλ ππόινγσλ δηαρεηξηζηώλ θαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. Τπεύζπλνη θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ είλαη ν ππόινγνο πξόεδξνο ηεο 

θνηλόηεηαο ή ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο ή νη αλαπιεξσηέο απηώλ πνπ 

είλαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Οη αλσηέξσ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. - 4. Από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κπνξεί λα πιεξώλεηαη 

νπνηαδήπνηε δαπάλε ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ απνλέκεη ν λόκνο ζηηο θνηλόηεηεο 

ή κεηαβηβάδεη ζε απηέο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, όπσο: - α) Ζ δαπάλε γηα ηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

(λ. 3852/2010, άξζξν 82 πεξίπη. γ΄). - β) Ζ δαπάλε γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε 

βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (σο άλσ πεξίπη. δ΄). - γ) Ζ δαπάλε γηα 

επείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ 

ραξώλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα βιάβεο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηώλ (σο άλσ πεξίπη. ε΄). - δ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, 

πιαηεηώλ, αιζώλ θαη θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (λ. 3852/2010, άξζξν 83 

παξ. 2 πεξίπη. δ΄). - 5. Καηά ηα ινηπά, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ηε 

δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θαη απόδνζεο (επηζηξνθήο) ηνπ πνζνύ, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο 

επζύλεο ησλ ππνιόγσλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 ηνπ λ. 3463/2006, 35 

ηνπ Β.Γ. ηεο 17.5-15.6.1959, 152 ηνπ Ν.4270/2014, θαζώο θαη απηέο ηνπ Ν.4129/2013. - 

Γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πιεξώλνληαη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, αμίαο 

κέρξη ηεηξαθνζίσλ (400) επξώ, δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο πνπ 

πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία νύηε ε ζύληαμε κειέηεο ε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ( παξ. 3 άξζξνπ 173 ηνπ Ν 3463/2006). - Λακβάλνληαο ππόςε ηα 

παξαπάλσ, παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηελ ζύζηαζε Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο  γηα ηηο  παξαθάησ Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηνλ 

αθόινπζν πίλαθα ζηνλ νπνίν  εκθαλίδνληαη, ν ζρεηηθόο Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ν Τπόινγνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο (ζην 

όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο 

πιεξσκέο ζε βάξνο απηήο), ν θαζώο θαη ην πνζό ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ θάζε 

κία Κνηλόηεηα: -  

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΡΔΧΝ 

00-8251.00002 
Κνηλόηεηα Αξθηηθνύ Σνκέα (1νπ Γηακεξίζκαηνο 

Γήκνπ Παηξέσλ)  ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

νηθηζκνί Μπάια, θηόεζζα θαη Υάξαδξνο. ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΔΤΘΤΜΗΟ 6.000 

00-8251.00003 
 Κνηλόηεηα Ννηίνπ Σνκέα (2νπ Γηακεξίζκαηνο 

Γήκνπ Παηξέσλ) ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ ΗΧΑΝΝΑ 6.000 

00-8251.00004 
Κνηλόηεηα Αλαηνιηθνύ Σνκέα (3νπ 

Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Παηξέσλ) 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ  

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.000 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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ΑΔΑ: ΩΘΡ2ΩΞΙ-55Η



3 

 

00-8251.00005 
Κνηλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα (4νπ Γηακεξίζκαηνο 

Γήκνπ Παηξέσλ) ΘΔΟΦΗΛΑΣΟΤ ΜΖΛΗΑ 8.000 

00-8251.00006 Κνηλόηεηα νπιίνπ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 2.000 

00-8251.00007 Κνηλόηεηα Διηθίζηξαο ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2.000 

00-8251.00008 
Κνηλόηεηα Μνίξα 

ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1.000 

        

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΗΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.40000 Κνηλόηεηα Ρίνπ (Αγ.Γεσξγίνπ Ρίνπ) ΜΠΔΣΗΥΑΒΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ 4.000 

00-8251.40001 
Κνηλόηεηα Αγίνπ Βαζηιείνπ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 4.000 

00-8251.40003 Κνηλόηεηα Αθηαίνπ (Βεξλαδαηίθσλ) ΚΑΡΑΨΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2.000 

00-8251.40008 Κνηλόηεηα Πιαηαλίνπ ΚΑΣΑΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 2.000 

00-8251.40009 Κνηλόηεηα ειιώλ ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.40010 
Κνηλόηεηα Αξγπξάο ΜΠΑΚΟΤΣΑ ΑΝΓΡΔΑ 1.000 

00-8251.40011 
Κνηλόηεηα Πηηίηζεο ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ  1.000 

00-8251.40006 Κνηλόηεηα Αξαρνβηηίθσλ ΜΖΣΡΟΤΛΗΑ ΟΦΗΑ 2.000 

00-8251.40007 Κνηλόηεηα Γξεπάλνπ ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 2.000 

00-8251.40004 Κνηλόηεηα Φαζνπύξγνπ ΚΟΛΟΚΤΘΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2.000 

00-8251.40002 
Κνηλόηεηα Αλσ Καζηξηηζίνπ 

ΥΡΤΗΚΟΠΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 2.000 

00-8251.40005 Κνηλόηεηα Κάησ Καζηξηηζίνπ ΣΑΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 2.000 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΡΑΥΝΑΗΨΚΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.10000 
Κνηλόηεηα Βξαρλαηίθσλ 

ΠΑΠΑΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ 

ΗΧΑΝΝΖ 4.000 

00-8251.10003 Κνηλόηεηα Μνλνδελδξίνπ ΚΟΕΗΧΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.10002 
Κνηλόηεηα Σζνπθαιαηίθσλ 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.10001 Κνηλόηεηα Κακηλίσλ ΠΑΝΗΣΑ ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.10004 Κνηλόηεηα Θεξηαλνύ ΓΚΟΤΝΣΑΝΖ ΑΓΓΔΛΟ 1.000 

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.30000 Κνηλόηεηα Παξαιίαο ΕΧΓΡΑΦΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4.000 

00-8251.30001 
Κνηλόηεηα Μηληηινγιίνπ 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4.000 
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00-8251.30002 
Κνηλόηεηα Ρνγηηίθσλ 

 ΓΔΧΡΓΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2.000 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.20000 Κνηλόηεηα Οβξπάο ΛΤΓΚΑ-ΓΡΑΦΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 4.000 

00-8251.20001 
Κνηλόηεηα αξαβαιίνπ 

ΚΟΝΣΟΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ  

ΑΝΓΡΔΑ 4.000 

00-8251.20003 Κνηλόηεηα Καιιηζέαο ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.20004 Κνηλόηεηα Θέαο ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.20002 
Κνηλόηεηα Κξήλεο  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΑΡΓΤΡΗΟ 2.000 

00-8251.20005 Κνηλόηεηα Πεηξσηνύ ΓΟΤΒΡΖ ΑΝΓΡΔΑ 2.000 

00-8251.20006 Κνηλόηεηα Κξπζηαιιόβξπζεο ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 1.000 

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

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

α) ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 39 

ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηζρύεη, νξίδεηαη όηη ζηηο θνηλόηεηεο ζπληζηάηαη ε πάγηα 

πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ησλ ζρεηηθώλ θσδηθώλ αξηζκώλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ. 

β) Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κεηά από γλώκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ Διιάδαο, θαζνξίδνληαη αλά θνηλόηεηα, νη δαπάλεο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή θαζώο θαη ην ύςνο απηήο κε βάζε ηνλ πιεζπζκό. Τπόινγνο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο είλαη ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ή ν εθπξόζσπνο ηεο 

θνηλόηεηαο. 

Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 62038/5-9-2019 

(ΦΔΚ 3440/η.Β/11-9-2019), κε ΑΓΑ ΦΓΣ6465ΥΘ7-ΥΦΥ Απόθαζε ΤΠ.Δ. ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία νξίδνληαη ηα εμήο: 

1) Σν ύςνο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα θάζε θνηλόηεηα, αλάινγα κε ηνλ 

πιεζπζκό ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 

α) Υηιίσλ (1.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό έσο θαη ηξηαθόζηνπο 

(300) θαηνίθνπο. 

β) Γπν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από 

ηξηαθόζηνπο έλαλ έσο θαη δπν ρηιηάδεο (301-2.000) θαηνίθνπο 

γ) Σεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από 

δπν ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη δέθα ρηιηάδεο (2.001-10.000) θαηνίθνπο 

δ) Έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό από δέθα 

ρηιηάδεο έλαλ έσο θαη πελήληα ρηιηάδεο (10.001-50.000) θαηνίθνπο. 

ε) Οθηώ ρηιηάδσλ (8.000) επξώ γηα ηηο θνηλόηεηεο κε κόληκν πιεζπζκό άλσ ησλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/828
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πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) θαηνίθσλ. 

2) Τπόινγνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα 

εθδνζεί ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζε βάξνο 

απηήο, είλαη ν πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο (αξζ. 82 παξ. 2 πεξ. ηα΄ Ν. 3852/2010), όηαλ απηή 

έρεη κόληκν πιεζπζκό έσο θαη ηξηαθόζηνπο (300) θαηνίθνπο θαη ν πξόεδξνο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο όηαλ απηή έρεη κόληκν πιεζπζκό από ηξηαθόζηνπο έλαλ (301) 

θαηνίθνπο θαη άλσ (αξζ. 81 πεξ. δ΄ Ν. 3852/2010). Ο ππόινγνο δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο, 

ρσξίο λα απαηηνύληαη έγγξαθεο εληνιέο ηνπ δεκάξρνπ. 

3) Σα πνζά ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαηαηίζεληαη ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ 

επνπηεύεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε ινγαξηαζκνύο εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

νηθείν δήκν γηα θάζε θνηλόηεηα μερσξηζηά, κεηά από πξόηαζε ησλ ππόινγσλ δηαρεηξηζηώλ 

θαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Τπεύζπλνη θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ είλαη ν 

ππόινγνο πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ή ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο ή νη 

αλαπιεξσηέο απηώλ πνπ είλαη ππάιιεινο ή ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Οη αλσηέξσ 

νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

4) Από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κπνξεί λα πιεξώλεηαη νπνηαδήπνηε δαπάλε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ απνλέκεη ν λόκνο ζηηο θνηλόηεηεο ή κεηαβηβάδεη ζε 

απηέο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, όπσο: 

α) Ζ δαπάλε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην 

δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (λ. 3852/2010, άξζξν 82 πεξίπη. γ΄). 

  β) Ζ δαπάλε γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ (σο άλσ πεξίπη. δ΄). 

 γ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα βιάβεο πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ 

ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ (σο άλσ πεξίπη. ε΄). 

 δ) Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ, αιζώλ θαη 

θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (λ. 3852/2010, άξζξν 83 παξ. 2 πεξίπη. δ΄). 

5) Καηά ηα ινηπά, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ηε δηαδηθαζία 

απνθαηάζηαζεο θαη απόδνζεο (επηζηξνθήο) ηνπ πνζνύ, ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο επζύλεο 

ησλ ππνιόγσλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 173 ηνπ λ. 3463/2006, 35 ηνπ Β.Γ. 

ηεο 17.5-15.6.1959, 152 ηνπ Ν.4270/2014, θαζώο θαη απηέο ηνπ Ν.4129/2013. 

γ) Γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πιεξώλνληαη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, 

αμίαο κέρξη ηεηξαθνζίσλ (400) επξώ, δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία νύηε ε ζύληαμε κειέηεο ε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ (παξ. 3 άξζξνπ 173 ηνπ Ν 3463/2006). 

 

Δγκρίνει ηε ζύζηαζε Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2020 ζηηο Κνηλόηεηεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηνλ αθόινπζν πίλαθα ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη, ν ζρεηηθόο 

Κ.Α. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ν Τπόινγνο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο (ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό 

έληαικα θαη ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζε βάξνο απηήο), ν θαζώο θαη ην πνζό ηεο 

παγίαο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ θάζε κία Κνηλόηεηα. 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΡΔΧΝ 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/609
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/500
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00-8251.00002 

Κοινόηηηα Αρκηικού Σομέα (1οσ 

Γιαμερίζμαηος Γήμοσ Παηρέων)  

ζσμπεριλαμβάνονηαι οι οικιζμοί Μπάλα, 

κιόεζζα και Υάραδρος. 

ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 

ΔΤΘΤΜΗΟ 6.000 

00-8251.00003 
 Κοινόηηηα Νοηίοσ Σομέα (2οσ Γιαμερίζμαηος 

Γήμοσ Παηρέων) ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ ΗΧΑΝΝΑ 6.000 

00-8251.00004 
Κοινόηηηα Αναηολικού Σομέα (3οσ 

Γιαμερίζμαηος Γήμοσ Παηρέων) 

ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ  

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6.000 

00-8251.00005 
Κοινόηηηα Κενηρικού Σομέα (4οσ 

Γιαμερίζμαηος Γήμοσ Παηρέων) ΘΔΟΦΗΛΑΣΟΤ ΜΖΛΗΑ 8.000 

00-8251.00006 Κοινόηηηα οσλίοσ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 2.000 

00-8251.00007 
Κοινόηηηα Δλικίζηρας 

ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2.000 

00-8251.00008 
Κοινόηηηα Μοίρα 

ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1.000 

        

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΡΗΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.40000 Κοινόηηηα Ρίοσ (Αγ.Γεωργίοσ Ρίοσ) ΜΠΔΣΗΥΑΒΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ 4.000 

00-8251.40001 
Κοινόηηηα Αγίοσ Βαζιλείοσ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 4.000 

00-8251.40003 Κοινόηηηα Ακηαίοσ (Βερναδαιίκων) ΚΑΡΑΨΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2.000 

00-8251.40008 Κοινόηηηα Πλαηανίοσ ΚΑΣΑΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 2.000 

00-8251.40009 
Κοινόηηηα ελλών 

ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.40010 
Κοινόηηηα Αργσράς ΜΠΑΚΟΤΣΑ ΑΝΓΡΔΑ 1.000 

00-8251.40011 
Κοινόηηηα Πιηίηζης ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ  1.000 

00-8251.40006 Κοινόηηηα Αρατοβιηίκων ΜΖΣΡΟΤΛΗΑ ΟΦΗΑ 2.000 

00-8251.40007 
Κοινόηηηα Γρεπάνοσ 

ΑΚΔΛΛΑΡΑΚΖ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 2.000 

00-8251.40004 
Κοινόηηηα Φαθοπύργοσ 

ΚΟΛΟΚΤΘΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2.000 

00-8251.40002 
Κοινόηηηα Ανω Καζηριηζίοσ 

ΥΡΤΗΚΟΠΟΤΛΟ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 2.000 

00-8251.40005 Κοινόηηηα Κάηω Καζηριηζίοσ ΣΑΜΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 2.000 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΡΑΥΝΑΗΨΚΧΝ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.10000 
Κοινόηηηα Βρατναιίκων 

ΠΑΠΑΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ 

ΗΧΑΝΝΖ 4.000 

00-8251.10003 Κοινόηηηα Μονοδενδρίοσ ΚΟΕΗΧΡΖ ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.10002 
Κοινόηηηα Σζοσκαλαιίκων 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.10001 Κοινόηηηα Καμινίων ΠΑΝΗΣΑ ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.10004 Κοινόηηηα Θεριανού ΓΚΟΤΝΣΑΝΖ ΑΓΓΔΛΟ 1.000 
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 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.30000 Κοινόηηηα Παραλίας ΕΧΓΡΑΦΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4.000 

00-8251.30001 
Κοινόηηηα Μινηιλογλίοσ 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 4.000 

00-8251.30002 
Κοινόηηηα Ρογιηίκων 

 ΓΔΧΡΓΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 2.000 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΑΣΗΓΟ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΔΞΟΓΟΤ ΔΣΟΤ 

2020 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΟΤ (ΠΡΟΔΓΡΟΤ-

ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ) 

ΠΟΟ ΠΑΓΗΑ 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 

ΔΤΡΧ 

00-8251.20000 Κοινόηηηα Οβρσάς ΛΤΓΚΑ-ΓΡΑΦΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 4.000 

00-8251.20001 
Κοινόηηηα αραβαλίοσ 

ΚΟΝΣΟΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ  

ΑΝΓΡΔΑ 4.000 

00-8251.20003 Κοινόηηηα Καλλιθέας ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ 2.000 

00-8251.20004 
Κοινόηηηα Θέας 

ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΗΧΑΝΝΖ 2.000 

00-8251.20002 
Κοινόηηηα Κρήνης  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΑΡΓΤΡΗΟ 2.000 

00-8251.20005 Κοινόηηηα Πεηρωηού ΓΟΤΒΡΖ ΑΝΓΡΔΑ 2.000 

00-8251.20006 
Κοινόηηηα Κρσζηαλλόβρσζης 

ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 1.000 

 
 

 

                  Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΩΘΡ2ΩΞΙ-55Η
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