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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 30
ε
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 23/26-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

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 3
νπ 

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.  

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

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο «Γηαγξαθή νθεηιήο (. ρνηλά – Γ. Κνπλάβεο)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

8016/22-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 7717/18-6-2020 

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 - 

ΘΔΜΑ:΄΄Γηαγξαθή: Α) πνζνύ #8.640,00€ # ζην όλνκα ηεο θαο ΣΑΜΧ ΥΟΙΝΑ 

θαη Β) πνζνύ #900,00€# ζην όλνκα ηνπ ΓΔΧΡΓΙΟΤ ΚΟΤΝΑΒΗ ηνπ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ΄΄ - 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 & 1 ζηνηρ. δ ηνπ Ν. 

3463/2006 ηελ δηαγξαθή νθεηιώλ γηα ηνπο θάησζη νθεηιέηεο: - Α) Πνζό 

#8.640,00€# βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηεο θαο ηάκσο ρνηλά ζύκθσλα κε 

ηνλ ππ’ αξηζ. 8652/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν. - H αλσηέξα ήηαλ ηδηνθηήηξηα 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλ. ελδηαθέξνληνο «ΚΑΦΔΝΔΙΟ» πνπ επξίζθεηαη επί ηεο Δι. 

Βεληδέινπ θαη Αγ. αξάληα θαη ηεο βεβαηώζεθε πξόζηηκν ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 

πξση. 1020/508/5-β/3.12.2018 βεβαίσζε- απηνςία ηνπ Β΄ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο 

Παηξώλ γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηξαπεδνθαζίζκαηα, έκπξνζζελ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηεο. - Tν σο άλσ πνζό πξέπεη λα δηαγξαθεί γηαηί ν ρώξνο ζηνλ νπνίν 

είρε γίλεη ε θαηάιεςε δελ είλαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο αιιά ηδησηηθόο ζύκθσλα κε ην 

ππ’ αξηζ. 2060/13.02.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ ρεδ/ζκνύ & 

Γόκεζεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ. - 2) Πνζό #900,00€# 

βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηνπ θ. Γεώξγηνπ Κνπλάβε ηνπ Παλαγηώηε 
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ζύκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. 1001/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν. - Ο αλσηέξσ σο 

ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο επί ηεο Παηξώλ Κιάνπο 178 ηνπ επεβιήζε πξόζηηκν γηα 

παξάλνκε επηγξαθή ζύκθσλα κε ην 7/675/682/17.06.2010 απόζπαζκα βεβαησηηθνύ 

θαηαιόγνπ ηεο Γ/λζεο Πξνζόδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 293/2010 απόθαζε ηνπ Γεκ. 

πκβνπιίνπ. - Σν αλσηέξσ πνζό πξέπεη λα δηαγξαθεί γηαηί ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 

πξση. 214538/5917/2018 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπη. Διιάδνο, Γελ. Γ/λζε 

Πεξ/ληνο θαη Τπνδνκώλ, Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ε νδόο Παηξώλ Κιάνπο 

ραξαθηεξίδεηαη σο επαξρηαθή θαη δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. (άξζξν 8 ηνπ Ν. 2946/2001). - αο επηζπλάπηνπκε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά. - Α.1) Η κε αξ. πξση. 977/10.01.2020 αίηεζε ηεο θαο ΣΑΜΧ 

ΥΟΙΝΑ. - 2) Η ππ’ αξηζ. πξση. 1020/508/5-β/3.12.2018 βεβαίσζε - απηνςία ηνπ 

Β΄ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Παηξώλ - 3) Σν ππ’ αξηζ. 2060/13.02.2020 έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ ρεδ/ζκνύ & Γόκεζεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ 

Δθαξκνγώλ - Β. 1) Σν ππ’ αξηζ. 214538/5917/2018 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπη. 

Διιάδνο, Γελ. Γ/λζε Πεξ/ληνο θαη Τπνδνκώλ, Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ - 2) Η ππ’ 

αξηζ. 293/2010 απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ - 3) Κνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο 

βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ - 4) Σν ππ’ αξηζ. 50159/16/10.3.2020 έγγξαθν ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο»-. 

 

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

εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3) 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1 ζηνηρ. δ ηνπ Ν.3463/2006 

εγθρίλεη: 

1) Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 8.640,00 € ηεο θας ηάκως τοηλά, ζύκθσλα 

κε ηνλ ππ’ αξηζ. 8652/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν.  

H αλσηέξα ήηαλ ηδηνθηήηξηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλ. ελδηαθέξνληνο 

«ΚΑΦΔΝΔΙΟ» πνπ επξίζθεηαη επί ηεο Δι. Βεληδέινπ θαη Αγ. αξάληα θαη ηεο 

βεβαηώζεθε πξόζηηκν ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 1020/508/5-β/3.12.2018 

βεβαίσζε - απηνςία ηνπ Β΄ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Παηξώλ γηα θαηάιεςε 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηξαπεδνθαζίζκαηα, έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο.  

Tν σο άλσ πνζό δηαγράθεηαη γηαηί ν ρώξνο ζηνλ νπνίν είρε γίλεη ε 

θαηάιεςε δελ είλαη θνηλόρξεζηνο ρώξνο αιιά ηδησηηθόο, ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 

2060/13.02.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ ρεδ/ζκνύ & Γόκεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ.  

 

2) Σε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ 900,00 € ηνπ θ. Γεώργηοσ Κοσλάβε ηοσ 

Παλαγηώηε, ζύκθσλα κε ηνλ ππ’ αξηζ. 1001/2020 ρξεκαηηθό θαηάινγν. 

  ηνλ αλσηέξσ σο ηδηνθηήηε θαηαζηήκαηνο επί ηεο Παηξώλ Κιάνπο 178 ηνπ 

επεβιήζε πξόζηηκν γηα παξάλνκε επηγξαθή ζύκθσλα κε ην 7/675/682/17.06.2010 

απόζπαζκα βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ ηεο Γ/λζεο Πξνζόδσλ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 
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293/2010 απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. 

  Σν αλσηέξσ πνζό δηαγράθεηαη γηαηί ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 

214538/5917/2018 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπη. Διιάδνο, Γελ. Γ/λζε Πεξ/ληνο 

θαη Τπνδνκώλ, Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ, ε νδόο Παηξώλ Κιάνπο ραξαθηεξίδεηαη σο 

επαξρηαθή θαη δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. (άξζξν 8 ηνπ Ν. 

2946/2001). 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                 Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 
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