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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30,
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό
32/11-9-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (32) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Υξήζηνο Κνξδάο αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 589/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
595/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (27) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Γηαγξαθή νθεηιήο (Γ.
Πεηξόπνπινο)» (ζρεηηθό ην αξηζ. 11817/04-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε
αξηζ. 11362/28-08-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Τπεξεζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα
Αληαπνδνηηθώλ Σειώλ - ΣΑΠ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Θέκα:΄΄ΓΙΑΓΡΑΦΗ θαη ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΧΗ ΟΦΔΙΛΗ΄΄ Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 174 παξ. 1 ζηνηρ. δ θαη
παξ. 2 ηνπ Ν.3463/2006, ηε δηαγξαθή ησλ νθεηιώλ ηνπ θ. Πεηξόπνπινπ Γεσξγίνπ ηνπ
Γξεγνξίνπ κε Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 434 πνπ αθνξνύλ αλείζπξαρηα ΣΑΠ γηα ην νηθόπεδν
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Οβξπά κε θσδ. Αθηλήηνπ 3586 δηόηη όπσο δηαπηζηώζεθε ζην
ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν ππάξρνπλ θηίζκαηα πνπ ειεθηξνδνηνύληαη κε ηνπο αξ. παξνρήο
30255869 - 30255868. - Ο Πεηξόπνπινο Γεώξγηνο κε ζπκβόιαηα γνληθήο παξνρήο κε
αξηζκνύο 11815 θαη 11816 έρεη παξαρσξήζεη ηελ πιήξε θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζηηο
θόξεο ηνπ Αγγειηθή Πεηξνπνύινπ θαη Μαξία Πεηξνπνύινπ. -Η ζπγθεθξηκέλε νθεηιή ζα
δηαγξαθεί θαη ζα επαλαϋπνινγηζζεί εθ λένπ, γηα ην ππόινηπν δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ κε
ηα πνζνζηά πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ζπληδηνθηήηεο. - ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ -
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α/α

Ολνκαηεπώλπκν Γηθαηνύρνπ

Πνζό Γηαγξαθήο

1

Πεηξόπνπινο Γεώξγηνο ηνπ Γξεγνξίνπ
Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 434

ΣΑΠ 8,50 €

-Σν ζπλνιηθό πνζό δηαγξαθήο αλέξρεηαη γηα ηνλ Πεηξόπνπιν Γεώξγην ηνπ Γξεγνξίνπ κε
Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 434 ζε 8,50€ (νθηώ επξώ θαη πελήληα ιεπηά). - Δπηζπλάπηνληαη ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. – 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 ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 174 παξ. 1 ζηνηρ. δ θαη παξ. 2 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην
άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3), εγκρίνει ηε δηαγξαθή νθεηιήο πνζνύ
8,50 € ηνπ θ. Πεηρόποσλοσ Γεφργίοσ ηοσ Γρηγορίοσ, κε Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 434, πνπ
αθνξά ζε αλείζπξαρηα ΣΑΠ γηα ην νηθόπεδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Οβξπά κε κφδ.
Ακινήηοσ 3586, δηόηη όπσο δηαπηζηώζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν ππάξρνπλ θηίζκαηα
πνπ ειεθηξνδνηνύληαη κε ηνπο αξ. παξνρήο 30255869 - 30255868.
Ο θ. Πεηξόπνπινο Γεώξγηνο κε ζπκβόιαηα γνληθήο παξνρήο κε αξηζκνύο 11815
θαη 11816 έρεη παξαρσξήζεη ηελ πιήξε θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζηηο θόξεο ηνπ Αγγειηθή
Πεηξνπνύινπ θαη Μαξία Πεηξνπνύινπ.
Η ζπγθεθξηκέλε νθεηιή διαγράθεηαι θαη ζα επαναϋπολογιζθεί εκ νέοσ, γηα ην
ππόινηπν δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηα πνζνζηά πνπ αλαινγνύλ ζηνπο ζπληδηνθηήηεο.
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ
α/α

Ονομαηεπώνσμο

Ποζό Γιαγραθής

1

Πεηρόποσλος Γεώργιος ηοσ Γρηγορίοσ
Κφδ. Οθειλής ΣΑΠ 434

ΣΑΠ 8,50€

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
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