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η
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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] Ησάλλεο 

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, Ηνπιία 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. (17) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, θα Νηθνιίηζα 

Αγγεινπνύινπ, γηα πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξεζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ 

θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 14842/22-10-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14743/21-10-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – 

Σκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Απόδνζε ινγαξηαζκνύ από 

ππόινγν εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, θα Νηθνιίηζα Αγγεινπνύινπ, γηα πιεξσκή ηειώλ 

θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ΄΄ - Κύξηε Πξόεδξε, - Με ηελ ππ’ αξηζκό 501/4-8-2020 (ΑΓΑ:6ΣΕΕΧΞΗ-ΑΤΟ) 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε έθδνζε εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο, πνζνύ ρηιίσλ επξώ (1.000€), ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6162.00002 ησλ 

εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, ζην όλνκα ηεο 

Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ θαο Νηθνιίηζαο Αγγεινπνύινπ, γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ 

θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. - Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζκό 5.188/20-8-2020, εηξά Α 

Υξεκαηηθό Έληαικα Πξνπιεξσκήο, ε ππ’ αξηζκό 59512533-6/1-9-2020 Δπηηαγή ηεο 

ALPHA BANK, ε ππ’ αξηζκό 1.540/1-9-2020, εηξά Α Απόδεημε Πιεξσκήο Γαπαλώλ. Ζ 

επηηαγή εμαξγπξώζεθε από ηελ θα Νηθνιίηζα Αγγεινπνύινπ ζηηο 2-9-2020 ζύκθσλα κε 

ηελ από 2-9-2020 Καηάζεζε/Αγνξά Δπηηαγήο ALPHA BANK. - Από ην πνζό ησλ ρηιίσλ 

ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΩΞΙ-ΤΟΖ



επξώ (1.000€), θαηαβιήζεθε ην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη επξώ (120€) γηα ηελ πιεξσκή 

ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο. -  

ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΓΖΛΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΑΓΗΟΤ 

ΣΔΛΟΤ - ΚΧΓΗΚΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 401 

ALPHA BANK - 

ΔΝΣΟΛΖ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΠΟΟ 

€ 

0607 9180 0572 3414 0123 02-09-2020 70,00 

0603 3630 0014 2214 0126 25-09-2020 35,00 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΠΑΜΑΣΧΝ 

ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

ΠΛΖΡΧΜΖ  

5732/14-10-2020 5732/14-10-2020 15,00 

 ΤΝΟΛΟ 120 

 ΤΠΟΛΟΗΠΟ 880 

-Δλ ζπλερεία, επεζηξάθε ζην Σακείν ην πνζό ησλ νθηαθνζίσλ νγδόληα επξώ (880€) θαη 

εθδόζεθε ην ππ’ αξηζκό 2.037/20-10-2020, εηξά 0 Γξακκάηην Δίζπξαμεο Γήκνπ 

Παηξέσλ. - Κύξηε Πξόεδξε, - Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο 

εγθξίλεηε ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή ηεο ππνιόγνπ Γεκνηηθήο 

Τπαιιήινπ θαο Νηθνιίηζαο Αγγεινπνύινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Β.Γ.17-5/15-6-1959. – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο απνρώξεζε 

από ηελ ηειεδηάζθεςε, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

 ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959, θαη κεηά ηελ ππ’ 

αξηζ. 501/4-8-2020 (ΑΓΑ:6ΣΕΕΧΞΗ-ΑΤΟ) πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο, κε ηελ νπνία, 

εγθξίζεθε ε έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πνζνύ ρηιίσλ επξώ (1.000€), ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 10-6162.00002 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, ζην όλνκα ηεο Γεκνηηθήο Τπαιιήινπ κας Νικολίηζας Αγγελοπούλοσ, γηα 

ηελ πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ , εγκρίνει ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ πιεξσκήο από ηελ 

αλσηέξσ, πνζνύ 1.000,00 €, θαη ηελ απαλλαγή ηεο από ππόινγν ππάιιειν. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζκό 5.188/20-8-2020, εηξά Α Υξεκαηηθό 

Έληαικα Πξνπιεξσκήο, ε ππ’ αξηζκό 59512533-6/1-9-2020 Δπηηαγή ηεο ALPHA BANK, 

ε ππ’ αξηζκό 1.540/1-9-2020, εηξά Α Απόδεημε Πιεξσκήο Γαπαλώλ. Ζ επηηαγή 

εμαξγπξώζεθε από ηελ θα Νηθνιίηζα Αγγεινπνύινπ ζηηο 2-9-2020 ζύκθσλα κε ηελ από 

2-9-2020 Καηάζεζε/Αγνξά Δπηηαγήο ALPHA BANK.  

Από ην πνζό ησλ ρηιίσλ επξώ (1.000€), θαηαβιήζεθε ην πνζό ησλ εθαηόλ είθνζη 

επξώ (120€), γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ 

θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα 

απνδεηθηηθά θαηάζεζεο. 

  

ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΩΞΙ-ΤΟΖ



ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΧΡΗΝΖ 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΓΖΛΧΖ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΑΓΗΟΤ ΣΔΛΟΤ - ΚΧΓΗΚΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 401 

ALPHA BANK - 

ΔΝΣΟΛΖ 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΠΟΟ 

€ 

0607 9180 0572 3414 0123 02-09-2020 70,00 

0603 3630 0014 2214 0126 25-09-2020 35,00 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΠΑΜΑΣΧΝ 

ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ - 

ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

ΠΛΖΡΧΜΖ  

5732/14-10-2020 5732/14-10-2020 15,00 

 ΤΝΟΛΟ 120 

 ΤΠΟΛΟΗΠΟ 880 
 

Δλ ζπλερεία, επεζηξάθε ζην Σακείν ην πνζό ησλ νθηαθνζίσλ νγδόληα επξώ (880€) 

θαη εθδόζεθε ην ππ’ αξηζκό 2.037/20-10-2020, εηξά 0 Γξακκάηην Δίζπξαμεο Γήκνπ 

Παηξέσλ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                   Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΩΞΙ-ΤΟΖ
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