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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο,
εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Γηαγξαθή θαη
επαλαβεβαίσζε ρξεώλ από ηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο πξνζηίκνπ
παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. πνζνύ 12.852,15 €» (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 12821/18-9-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 12586/18-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο (Γ/λζε Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Τκήκα Δζόδσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Τελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Γηαγξαθή & επαλαβεβαίσζε ρξεώλ
από ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο πξνζηίκνπ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ
πνζνύ 12.852,15 €΄΄ - Η Υπεξεζίαο θαηόπηλ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε
ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Σπγθνηλσληώλ Παηξώλ δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο
ζηνπ βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο γηα πξόζηηκα παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. - Ωο εθ ηνύηνπ
παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην Σώκα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 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. 3463/06, ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ή ηελ δηαγξαθή θαη
επαλαβεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ππόρξενπο. Δπηζπλάπηνπκε ηελ θαηάζηαζε Φ71/2020 ησλ ππόρξεσλ γηα δηαγξαθή θαη
επαλαβεβαίσζε αληίζηνηρα. Τν ζπλνιηθό πνζό δηαγξαθήο αλέξρεηαη ζε 12.852,15 €.
- Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο
Πιέζζαο».-
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε
ηελ σο άλσ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή - Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. δ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) θαη δεδνκέλνπ όηη ε
Υπεξεζία, θαηόπηλ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε
Σπγθνηλσληώλ Παηξώλ, δηαπίζησζε ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο ζηνπο βεβαησηηθνύο
θαηαιόγνπο, γηα πξόζηηκα παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ., εγκρίνει, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ή ηελ δηαγξαθή θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ
πξνζηίκνπ ζηνπο πξαγκαηηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ππόρξενπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζρεηηθή Φ71/2020 θαηάζηαζε. Τν ζπλνιηθό πνζό δηαγξαθήο αλέξρεηαη ζε
12.852,15 €.
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