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Σηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:30, μεηά 

από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 48/18-

12-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ. ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (26) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα 

παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή Σαμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 

5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ και 8] Πέηπορ Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ.  

Οι κ.κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικό μέλορ, Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό 

μέλορ και Ιυάννηρ Τζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, δεν μεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη, αν και 

κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

Σηο ηέλορ, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (26) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ 

«Γιαγπαθή και επαναβεβαίυζη σπεών από ηοςρ οπιζηικούρ βεβαιυηικούρ καηαλόγοςρ 

πποζηίμος παπαβάζευν Κ.Ο.Κ. ποζού 17.884,25€» (ζσεηικό ηο ςπ’ απιθ. 17608/16-12-

2020 διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η ςπ’ απιθ. 17533/16-12-2020 ειζήγηζη ηος κ. 

Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Τοπικήρ Οικονομίαρ, 

Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Υπηπεζίαρ (Γ/νζη Γιασείπιζηρ Πποζόδυν και 

Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ – Τμήμα Δζόδυν) η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Την Οικονομική 

Δπιηποπή - ΘΔΜΑ: «Γιαγπαθή & επαναβεβαίυζη σπεών από ζηοςρ οπιζηικούρ 

βεβαιυηικούρ καηαλόγοςρ πποζηίμος παπαβάζευν Κ.Ο.Κ ποζού 17.884,25€» -Η 

Υπηπεζίαρ καηόπιν ελέγσος πος ππαγμαηοποίηζε ζε ζςνεπγαζία με ηη Γ/νζη 

Σςγκοινυνιών Παηπών διαπίζηυζε λανθαζμένερ εγγπαθέρ ζηος βεβαιυηικούρ καηαλόγοςρ 

για ππόζηιμα παπαβάζευν Κ.Ο.Κ. -Ωρ εκ ηούηος παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ζηο 

Σώμα ανάλογα με ηην πεπίπηυζη, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 72 ηος Ν. 

3852/2010 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος Ν.4623/2019 και 

ζςνδςαζηικά με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 174 παπ. 1 εδάθιο δ ηος Ν. 3463/06,  ηην 

οπιζηική διαγπαθή ή ηην διαγπαθή και επαναβεβαίυζη ηος πποζηίμος ζηοςρ 

ππαγμαηικούρ ιδιοκηήηερ και ςπόσπεοςρ. -Δπιζςνάπηοςμε ηην καηάζηαζη Φ72/2020 ηυν  

ςπόσπευν για διαγπαθή και επαναβεβαίυζη ανηίζηοισα. Το ζςνολικό ποζό διαγπαθήρ 

ανέπσεηαι ζε 17.884,25€. -Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ 

Πποζόδυν, Τοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Υπηπεζίαρ, κ. 

Γιονύζιορ Πλέζζαρ».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο και ηην ειζήγηζή ηος υρ 

απμόδιος ειζηγηηή – Ανηιδημάπσος,    

ΑΔΑ: 6ΡΦΔΩΞΙ-44Ε



ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 174 παπ. δ ηος Ν. 3463/06, ηος άπθπος 72 

ηος Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άπθπο 40 παπ.1) και δεδομένος όηι η Υπηπεζία, καηόπιν 

ελέγσος πος ππαγμαηοποίηζε ζε ζςνεπγαζία με ηη Γ/νζη Σςγκοινυνιών Παηπών, 

διαπίζηυζε λανθαζμένερ εγγπαθέρ ζηοςρ βεβαιυηικούρ καηαλόγοςρ, για ππόζηιμα 

παπαβάζευν Κ.Ο.Κ., εγκρίνει, ανάλογα με ηην πεπίπηυζη, ηην οπιζηική διαγπαθή ή ηην 

διαγπαθή και επαναβεβαίυζη ηος πποζηίμος ζηοςρ ππαγμαηικούρ ιδιοκηήηερ και 

ςπόσπεοςρ, πος αναθέπονηαι ζηη ζσεηική Φ72/2020 καηάζηαζη. Το ζςνολικό ποζό 

διαγπαθήρ ανέπσεηαι ζε 17.884,25€. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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