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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 24
ε
 Νοεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 42/20-

11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (13) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο 

θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 

θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε αλαγθαζηηθό 

πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ 

ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16538/24-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 16519/24-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. 

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

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ γηα θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

ζε αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, γηα ηελ αγνξά 

αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ΄΄ - Κύξηε  Πξόεδξε, - Σύκθσλα κε ηα άξζξα 31 έσο 34 θαη 37 ηνπ 

ΒΓ 17-5-/15.6.1959, ην ΠΓ 80/2016 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε δαπαλώλ, ηελ έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ 

πξνπιεξσκήο θαη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. - Κύξηε Πξόεδξε - Πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ 

αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο αλέγεξζεο ηνπ Κέληξνπ 

Απνηέθξσζεο Νεθξώλ, παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε: - Α) ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο πνζνύ ελελήληα ηξεηο ρηιηάδεο (93.000) Δπξώ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6819.00001 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ 

κε ειεθηξνληθά κέζα θαη γηα ηελ αγνξά νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ από αλαγθαζηηθό 

πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ αλέγεξζε Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ. - Β) ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ ηεο 

δεκνηηθήο ππαιιήινπ Γεσξγίαο Φαηδεαλησλίνπ ε νπνία ζα ελεξγήζεη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο 

ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη νθείιεη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 έσο 34 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17-5/15.6.1959. - Γ) όπσο ε απόδνζε 

ινγαξηαζκνύ γίλεη από ηνλ ππόινγν, δεκνηηθή ππάιιειν Γεσξγία Φαηδεαλησλίνπ, έσο 

31/12/2020 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΒΓ 17-5/15.6.1959, δηόηη ν 

πιεηζηεξηαζκόο έρεη νξηζηεί γηα ηηο 4/12/2020 θαη ιόγσ ζπλζεθώλ covid κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη 

λα δηεμαρζεί ζε κεηαγελέζηεξε πξνζεζκία - Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν θσδηθόο ινηπέο εγγπήζεηο – 

ΑΔΑ: 6ΨΓ8ΩΞΙ-0ΤΘ



εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ γηα 

ηε αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο αλέγεξζεο ηνπ Κέληξνπ 

Απνηέθξσζεο Νεθξώλ ΚΑ 00-6819.00001 ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 έρεη θαηαζηεί δεθηηθόο κε ηελ αξηζ. 337/2020 απόθαζε Γ.Σ. – Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ σο εηζήγεζε ηνπ 

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

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 31 έσο 34 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17-5/15.6.1959, ην ΠΓ 80/2016, ην άξζξν 

172 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1),  

 

1) Δγθρίλεη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 93.000,00 € ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 00-6819.00001, ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020, γηα ηελ θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζε αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό 

αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ ηύπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ αγνξά νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ 

από αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ αλέγεξζε Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ. 

 

2) Ορίδεη ηελ δεκνηηθή ππάιιειν θα Γεφργία Υαηδεαληφλίοσ σο ππόινγν, ε νπνία ζα 

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

θαη νθείιεη λα ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 έσο 34 θαη 37 ηνπ ΒΓ 17-

5/15.6.1959. 

 

3) Ζ απόδοζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Υπάιιειν έσο 31-12-

2020, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ., δηόηη ν πιεηζηεξηαζκόο έρεη 

νξηζηεί γηα ηηο 4/12/2020 θαη ιόγσ ζπλζεθώλ covid κπνξεί λα αλαβιεζεί θαη λα δηεμαρζεί ζε 

κεηαγελέζηεξε πξνζεζκία. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν θσδηθόο  ΚΑ 00-6819.00001 «Λνηπέο  εγγπήζεηο – Δγγπεηηθή  

επηζηνιή  ζπκκεηνρήο  ζε  αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό  γηα ηελ αγνξά  αθηλήηνπ    ηδηνθηεζίαο  

ΒΙΟΠΑ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί  σο  ρώξνο  αλέγεξζεο  ηνπ  Κέληξνπ   Απνηέθξσζεο  Νεθξώλ» 

ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, έρεη θαηαζηεί 

δεθηηθόο κε ηελ αξηζ. 337/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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