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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο
Λαδόποσλοσ), ζήκεξα, ηην 30η Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 23/26-62020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-52020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11)
ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, 5] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό
κέινο, 7] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο
θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
397/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...……………………………………………
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο «Γηαγξαθή νθεηιήο από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ιόγσ ιαλζαζκέλεο
βεβαίσζεο (Ι. Απνζηνιόπνπινο θ.ι.π.)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 7855/18-6-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 7511/18-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα Δζόδσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) –
Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Γηαγξαθή πνζνύ 205,20€ ζην όλνκα ηνπ θ.
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ. - 2. Γηαγξαθή πνζνύ 100,00€ ζην όλνκα ηεο θ.
ΛΟΞΑ ΜΑΡΙΑ. - 3. Γηαγξαθή πνζνύ 100,00€ ζην όλνκα ηνπ θ. ΣΟΤΡΔΚΗ
ΓΔΧΡΓΙΟΤ. - 4. Γηαγξαθή πνζνύ 30,00€ ζην όλνκα ηνπ θ. ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ
ΙΧΑΝΝΗ. - 5. Γηαγξαθή πνζνύ 30,00€ ζην όλνκα ηνπ θ. ΣΑΤΡΙΑΝΟΤ ΑΝΓΡΔΑ΄΄
-Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη
ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1 εδάθην δ ηνπ Ν.3463/2006 ηελ
δηαγξαθή ησλ θάησζη πνζώλ. -1.Σελ δηαγξαθή πνζνύ 205,20€ πνπ αθνξά ηέιε ιατθήο
αγνξάο γηα ην έηνο 2019 (1/4-31/12/2019) πνπ έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’ αξηζ.
12735/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν ζην όλνκα ηνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ
ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ (ΚΧΓ.ΟΦΔΙΛΔΣΗ 100535521) γηαηί πξνζθόκηζε βεβαίσζε
δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ. - 2. Σε δηαγξαθή πνζνύ 100,00€ πνπ
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αθνξά ηέινο θνπβνπθιίνπ έηνπο 2018 πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Κνινθνηξώλε θαη Καξατζθάθε, ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’ αξηζ. 11662/2020
ρξεκαηηθό θαηάινγν ζην όλνκα ηεο θ. ΛΟΞΑ ΜΑΡΙΑ ηνπ ΑΝΣΧΝΙΟΤ κε (ΚΧΓ.
ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΑΠ-25968 ) γηαηί εθ παξαδξνκήο βεβαηώζεθε ελώ είρε ήδε πιεξσζεί
κε ηελ άδεηα θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (Αξηζ. Απνδ. ΑΘ5725/6-8-18). - 3. Σελ
δηαγξαθή πνζνύ 100,00€ πνπ αθνξά ηέινο θνπβνπθιίνπ έηνπο 2018 πεξηπηέξνπ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ νδό Καλαθάξε θαη Γεξνθσζηνπνύινπ, ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ
ππ’ αξηζ. 11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν ζην όλνκα ηνπ θ. ΣΟΤΡΔΚΗ
ΓΔΧΡΓΙΟΤ ηνπ ΑΝΣΧΝΙΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΑΠ-32460) γηαηί εθ παξαδξνκήο
βεβαηώζεθε ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. Α22054/27-11-18 απόδεημε
είζπξαμεο. - 4. Σελ δηαγξαθή πνζνύ 30,00€ πνπ αθνξά ηέινο θνπβνπθιίνπ έηνπο
2018 πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό ΔΛΛ. ΣΡΑΣΙΧΣΟΤ θαη
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’ αξηζ. 11662/2020 ρξεκαηηθό
θαηάινγν ζην όλνκα ηνπ θ. ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (ΚΧΓ.
ΟΦΔΙΛΔΣΗ 100449470), γηαηί εθ παξαδξνκήο βεβαηώζεθε ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε
ηελ ππ’ αξηζ. Υ11/25-1-18 απόδεημε είζπξαμεο. - 5. Σελ δηαγξαθή πνζνύ 30,00€ πνπ
αθνξά ηέινο θνπβνπθιίνπ έηνπο 2018 πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό ΠΛΑΣΔΙΑ
ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ – ΑΝΧ ΟΒΡΤΑ, ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’ αξηζ.
11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν ζην όλνκα ηνπ θ. ΣΑΤΡΙΑΝΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ηνπ
ΥΡΗΣΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ 2731), γηαηί εθ παξαδξνκήο βεβαηώζεθε ελώ είρε ήδε
πιεξσζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. Π334/5-2-18 απόδεημε είζπξαμεο. - Ο Αληηδήκαξρνο
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο»-.
Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ σο άλσ
εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)
ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1 εδάθην δ ηνπ Ν.3463/2006
εγκρίνει:
1)
Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 205,20 € ηνπ κ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΖ ηοσ ΓΔΧΡΓΗΟΤ (ΚΧΓ.ΟΦΔΙΛΔΣΗ100535521), πνπ έρεη βεβαησζεί κε
ηνλ ππ’ αξηζ. 12735/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αθνξά ζε ηέιε ιατθήο αγνξάο γηα
ην έηνο 2019 (1/4-31/12/2019). Ο ελδηαθεξόκελνο πξνζθόκηζε βεβαίσζε δηαθνπήο
εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ.
2)
Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 100,00 € ηεο θαο ΛΟΞΑ ΜΑΡΗΑ ηοσ
ΑΝΣΧΝΗΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΑΠ-25968), ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’
αξηζ. 11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αθνξά ζε ηέινο θνπβνπθιίνπ, έηνπο 2018,
γηα πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε θαη Καξατζθάθε. Η νθεηιή
βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε ηελ άδεηα θαηάιεςεο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (Αξηζ. Απνδ. ΑΘ5725/6-8-18).
3)
Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 100,00 € ηνπ θ. ΣΟΤΡΔΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ηοσ
ΑΝΣΧΝΗΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ ΣΑΠ-32460), ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’
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αξηζ. 11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αθνξά ζε ηέινο θνπβνπθιίνπ, έηνπο 2018,
γηα πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ Καλαθάξε θαη Γεξνθσζηνπνύινπ. Η
νθεηιή βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε ηελ ππ’ αξηζ.
Α22054/27-11-18 απόδεημε είζπξαμεο.
4)
Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 30,00 € ηνπ θ. ΜΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ
ηοσ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ 100449470), ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ
ππ’ αξηζ. 11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αθνξά ζε ηέινο θνπβνπθιίνπ, έηνπο
2018, γηα πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ ΔΛΛ. ΣΡΑΣΙΧΣΟΤ θαη
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ. Η νθεηιή βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε
ηελ ππ’ αξηζ. Υ11/25-1-18 απόδεημε είζπξαμεο.
5)
Σελ δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 30,00 € ηνπ κ. ΣΑΤΡΗΑΝΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ηοσ
ΥΡΖΣΟΤ (ΚΧΓ. ΟΦΔΙΛΔΣΗ 2731), ην νπνίν έρεη βεβαησζεί κε ηνλ ππ’ αξηζ.
11662/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη αθνξά ηέινο θνπβνπθιίνπ, έηνπο 2018, γηα
πεξίπηεξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΠΛΑΣΔΙΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ – ΑΝΧ ΟΒΡΤΑ. Η
νθεηιή βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο ελώ είρε ήδε πιεξσζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. Π334/5-218 απόδεημε είζπξαμεο.
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