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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 4
ε
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω ηειεδηάζθεψες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 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] 

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

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Φξήζηνο Κνξδάο- 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020). 

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

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

δελ ζπκκεηείραλ 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. (20) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππνιόγνπ Γεκνηηθνύ 

Υπαιιήινπ, θαο Νηθνιίηζαο Αγγεινπνύινπ, γηα πιεξσκή θαηαρώξεζεο 

δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

(ζρεηηθό ην αξηζ. 10051/29-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη 

ε αξηζ. 10024/29-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ – Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: – Τνλ Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη νξηζκόο ππόινγνπ Γεκνηηθνύ 

Υπαιιήινπ, θα Νηθνιίηζα Αγγεινπνύινπ, γηα πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξηζεο 

δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - 

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 31 έσο θαη 34 θαη 37 ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959, ηα άξζξα 103 

θαη 158 ηνπ Ν.3463/2006, ην Π.Γ.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 ηελ δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ. - Κύξηε Πξόεδξε, - πξνθεηκέλνπ ε Υπεξεζία καο λα πξνρσξήζεη 

ζηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ 

θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο 30
εο

 Σεπηεκβξίνπ 2020 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε: - α) Τελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ 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, γηα ηελ 

πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ θηεκαηνγξάθεζεο ησλ 
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αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - β) Τνλ νξηζκό ηεο Γεκνηηθήο Υπαιιήινπ θαο 

Νηθνιίηζαο Αγγεινπνύινπ σο ππόινγνπ, 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 32 έσο θαη 34 θαη 37 ηνπ Β.Γ.17-

5/15-6-1959. - γ) Όπσο ε απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γίλεη από ηελ αλσηέξσ 

Γεκνηηθή Υπάιιειν έσο 28-10-2020 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Β.Γ.17-5/15-6-1959. - Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ν θσδηθόο Γαπάλεο κεηεγγξαθώλ ζην 

Υπνζεθνθπιαθείν - Έμνδα Κηεκαηνινγίνπ Κ.Α.Δ. 10-6162.00002 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 έρεη θαηαζηεί δεθηηθόο κε ηελ ππ’ αξηζκό 11/12-2-2020 

(ΑΓΑ: ΨΘΦΧΨΞΙ-Χ67) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο, έρεη 

εθδνζεί ε κε αξηζκό 9.891/28-7-2020 (ΑΓΑ: ΨΛ2ΥΨΞΙ-ΥΘΘ) Απόθαζε 

Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη θαηαρσξήζεθε κε α/α 1.516 Β ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ 

θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ηα άξζξα 31-34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959, ηα άξζξα 103 

θαη 158 ηνπ Ν. 3463/2006, ην Π.Γ. 80/2016 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 

(Ν.4623/2019 άξζξν 3) θαη πξνθεηκέλνπ ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή ησλ ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ 

θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο 30
εο

 Σεπηεκβξίνπ 2020, εγθρίλεη: 

 

α)  Τελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 1.000,00 € ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6162.00002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

2020, γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θαηαρώξηζεο δεινπκέλσλ δηθαησκάησλ 

θηεκαηνγξάθεζεο ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

β)  Ορίδεη ππόινγν ηελ Γεκνηηθή Υπάιιειν, θα Νηθνιίηζα Αγγεινπνύινπ, 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 32 έσο θαη 34 θαη 37 ηνπ Β.Γ.17-5/15-6-1959. 

 

γ)  Η απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα γίλεη από ηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Υπάιιειν 

έσο 28-10-2020 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ σο άλσ Β.Γ..  

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Ο θσδηθόο Γαπάλεο κεηεγγξαθώλ ζην Υπνζεθνθπιαθείν - Έμνδα 

Κηεκαηνινγίνπ Κ.Α.Δ. 10-6162.00002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 έρεη 

θαηαζηεί δεθηηθόο κε ηελ ππ’ αξηζκό 11/12-2-2020 (ΑΓΑ: ΨΘΦΧΨΞΙ-Χ67) 

Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο 
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πξνπιεξσκήο θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζρεηηθνύ θόζηνπο, έρεη εθδνζεί ε κε αξηζκό 

9.891/28-7-2020 (ΑΓΑ: ΨΛ2ΥΨΞΙ-ΥΘΘ) Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 1.516 Β ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιώλ Πιεξσκήο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ 
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