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ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 17η Μαρηίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 12:00, μεηά από
γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 10/13-32020, ππαγμαηοποιήθηκε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής,
ζύμθυνα με ηο άπθπο 10 ηος απιθ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζηο οποίο δημοζιεύθηκε η Ππάξη
Νομοθεηικού Πεπιεσομένος «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηην οποία ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3]
Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ,
5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 9] Ιυάννηρ
Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 10] Πέηπορ Φυμάρ – ηακηικό μέλορ και 11] Θεόδυπορ
Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ, (ζηη θέζη ηος κ. Νικολάος Παπαδημάηος – ηακηικού
μέλοςρ).
…………………………………………...…………………………………………………..
ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
ηο απιθ. (15) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Γιαγπαθή οθειλήρ (Υπ. Κοςηποςμπή –
Σέλορ και Ππόζηιμο)», (ζσεηικό ηο απιθ. 2774/27-2-2020 διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ.
Γημάπσος και η απιθ. 2683/24-2-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ,
Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και
Νομικήρ Τπηπεζίαρ (Γ/νζη Γιασείπιζηρ Πποζόδυν και Αξιοποίηζηρ ηηρ Γημοηικήρ
Πεπιοςζίαρ - Σμήμα Δζόδυν), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: -Σον κ. Ππόεδπο ηηρ
Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ:« Γιαγπαθή ποζού πποζηίμος #551,88€# και ποζού
ηέλοςρ #365,38€ ζηην ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΥΡΤΟΤΛΑ εηών 93-97» - σ. : Η με
απ.ππυη.7663/17-02-20 αίηηζη ηηρ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΥΡΤΟΤΛΑ»- ε ζςνέσεια ηηρ
ανυηέπυ ζσεηικήρ και καηόπιν ελέγσος ηηρ αναλςηικήρ κίνηζηρ οθειλέηη πποκύπηει όηι
εκ παπαδπομήρ βεβαιώθηκε δύο θοπέρ ηο ΑΦΜ ηηρ καρ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΥΡΤΟΤΛΑ,
ιδιοκηήηπιαρ ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ (ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ) με έδπα ηην οδό Λόνηος 42
ζηην Πάηπα με δημοηικό ηέλορ ποζού 365,38€ και ππόζηιμο ποζού 551,88€ για ηα έηη
1993-1997. - Καηόπιν ηυν ανυηέπυ παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ζηο ζώμα ζύμθυνα
με ηο άπθπο 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& 1 ζηοισ. δ ηος Ν.
3463/2006, ηην διαγπαθή ηος ενόρ εκ ηυν δύο ποζών ηέλοςρ 365,38 € καθώρ και ενόρ εκ
ηυν δύο ποζών πποζηίμυν 551,88 € ηυν εηών 1993-1997 ΤΝΟΛΟ: 917,26 €. - Ο
Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν,
Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ, κ. Γιονύζιορ Πλέζζαρ.

Σοπικήρ

Οικονομίαρ,

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο,

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ε ζςνέσεια ηηρ με απ. ππυη. 7663/17-02-20 αίηηζη ηηρ καρ Κοςηποςμπή Υπςζούλαρ

και ελέγσος ηηρ αναλςηικήρ κίνηζηρ οθειλέηη, πποκύπηει όηι εκ παπαδπομήρ βεβαιώθηκε
δύο θοπέρ ζηο ΑΦΜ ηηρ καρ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΗ ΥΡΤΟΤΛΑ, ιδιοκηήηπιαρ ςγειονομικού
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ενδιαθέπονηορ (ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ) με έδπα ηην οδό Λόνηος 42 ζηην Πάηπα, δημοηικό ηέλορ
ποζού 365,38€ και ππόζηιμο ποζού 551,88€, για ηα έηη 1993-1997.
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ και ζύμθυνα με ηο άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019,
άπθπο 3), ζςνδςαζηικά με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 174 § 1 ζηοισ. δ ηος Ν.3463/2006, εγκρίνει
ηη διαγπαθή ενόρ εκ ηυν δύο ποζών ηέλοςρ 365,38 € καθώρ και ενόρ εκ ηυν δύο ποζών

πποζηίμυν 551,88 €, ηυν εηών 1993-1997, ήηοι ηη διαγραθή ζσνολικού ποζού 917,26 €
ηης κας Κοσηροσμπή Υρσζούλας.
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