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ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 14η Απριλίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:00, μεηά από
γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 14/10-42020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Επιηροπής, 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», ηην απιθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο ηος Τποςπγείος
Δζυηεπικών «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηην οποία
ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3]
Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 4] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 5]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 6] Ιυάννηρ Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ και 7]
Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ.
Οι κ.κ. Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ, Ακπιβή αμούπη - Βαγενά, Νικόλαορ
Παπαδημάηορ, Μαπία Φιλοπούλος και Πέηπορ Ψυμάρ δεν ζςμμεηείσαν ζηη ζςνεδπίαζη,
αν και κλήθηκαν.
Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ
ζςνεδπιάζευρ.
…………………………………………...…………………………………………………..

ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ ηο απιθ. (9) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Γιαγπαθή οθειλήρ (Α.
Παλαιοθόδυπορ – Μ. Παλαιοθόδυπορ)», (ζσεηικό ηο απιθ. 4213/7-4-2020
διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η απιθ. 4168/29-1-2020 ειζήγηζη ηος κ.
Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ
Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ - Γ/νζη Γιασείπιζηρ
Πποζόδυν και Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ – Σμήμα Ανηαποδοηικών Σελών - ΣΑΠ), η
οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Σον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ – ΘΔΜΑ:
ΓΙΑΓΡΑΦΗ
και ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΩΗ ΟΦΔΙΛΗ Παπακαλούμε όπυρ
ειζηγηθείηε ζηο ώμα, ζύμθυνα με ηο άπθπο 174 παπ. 1 ζηοισ.δ και παπ. 2 ηος
Ν.3463/2006, ηην διαγπαθή ηυν οθειλών ηος κ. Παλαιοθόδυπος Ανηώνιος με
Κυδ. Οθειλήρ 100475903 πος αθοπούν ανείζππασηα ΣΑΠ για οικόπεδο πος
βπίζκεηαι ζηην Δλεκίζηπα Παηπών, διόηι όπυρ διαπιζηώθηκε ζηο ζςγκεκπιμένο
ακίνηηο ςπάπσει κηίζμα πος ηλεκηποδοηείηαι με ηον απ. παποσήρ 30073151. - Σο
ζςγκεκπιμένο οικόπεδο καθώρ και μια αποθήκη 31,46 ημ είναι διπλοεγγεγπαμμένα
ζηον Φακ. 19092 και ζηον θακ. 19093 και η σπέυζη έσει βεβαιυθεί ζηον κ.
Παλαιοθόδυπος Μισαήλ ηος Ανηυνίος. - ςμθυνα με ηο ςπ. απιθ 19193
ζςμβόλαιο ηο οικόπεδο καθώρ και ηα κηίζμαηα πος ςπάπσοςν μέζα ζε αςηό,
ανήκοςν καηά 50% ζηον Παλαιοθοδώπος Ανηώνιο και 50% ζηον .Παλαιοθοδώπος
Μισαήλ και είναι καηασυπημένα ζηον θακ. 20074. - Οι οθειλέρ ζηον θακ.19092
και ζηον θακ 19093 θα διαγπαθούν. - Η οθειλή ζηον θακ.20074 θα διαγπάθει και
θα επαναϋπολογιζθεί εκ νέος, για ηο ςπόλοιπο δόμηζηρ ηος οικοπέδος και θα
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επιμεπιζηεί ζηοςρ ζςνιδιοκηήηερ ανάλογα με ηα ποζοζηά ηοςρ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ
Ονομαηεπώνςμο Γικαιούσος

α/α

Παλαιοθόδυπος Ανηώνιο ηος Μισαήλ
Κυδ. Οθειλήρ 100475903

1

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ
Ονομαηεπώνςμο Γικαιούσος

α/α

Παλαιοθόδυπος Μισαήλ ηος Ανηυνίος
Κυδ. Οθειλήρ ΣΑΠ 107782

1

Ποζό Γιαγπαθήρ
ΣΑΠ 150,70 €

Ποζό Γιαγπαθήρ
ΣΑΠ 99,66 €

Σο ζςνολικό ποζό διαγπαθήρ ανέπσεηαι για ηον κ. Παλαιοθόδυπος Μισαήλ ηος
Ανηυνίος ζε 99,66 € (ενενήνηα εννέα εςπυ και εξήνηα εξήνηα). - Σο ζςνολικό
ποζό διαγπαθήρ ανέπσεηαι για ηον Παλαιοθόδυπος Ανηώνιο ηος Μισαήλ ζε 150,70
€ (εκαηόν πενήνηα εςπώ και εβδομήνηα λεπηά). - Δπιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά
δικαιολογηηικά.- Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ
Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ, Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ
κ. Γιονύζηρ Πλέζζαρ»-.
Η Οικονομική Επιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
ύμθυνα με ηο άπθπο 174 παπ. 1 ζηοισ. δ και παπ. 2 ηος Ν.3463/2006 και ηο
άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άπθπο 3) , εγκρίνει ηη
διαγπαθή
οθειλήρ ποζού 150,70€ ηος κ. Παλαιοθόδφροσ Ανηώνιοσ ηος Μισαήλ με Κυδ.
Οθειλήρ 100475903, πος αθοπά ζε ανείζππασηα ΣΑΠ για οικόπεδο πος βπίζκεηαι
ζηην Δλεκίζηπα Παηπών. Όπυρ διαπιζηώθηκε ζηο ζςγκεκπιμένο ακίνηηο ςπάπσει
κηίζμα πος ηλεκηποδοηείηαι με ηον απ. παποσήρ 30073151.
Σο ζςγκεκπιμένο οικόπεδο καθώρ και μια αποθήκη 31,46ημ είναι
διπλοεγγεγπαμμένα ζηον Φακ. 19092 και ζηον θακ. 19093 και η σπέυζη έσει
βεβαιυθεί ζηον κ. Παλαιοθόδυπος Μισαήλ ηος Ανηυνίος.
ύμθυνα με ηο ςπ. απιθ 19193 ζςμβόλαιο ηο οικόπεδο καθώρ και ηα
κηίζμαηα πος ςπάπσοςν μέζα ζε αςηό, ανήκοςν καηά 50% ζηον Παλαιοθοδώπος
Ανηώνιο και 50% ζηον .Παλαιοθοδώπος Μισαήλ και είναι καηασυπημένα ζηον
θακ. 20074.
Οι οθειλέρ ζηον θακ.19092 και ζηον θακ 19093 διαγπάθονηαι.
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, η Οικονομική Δπιηποπή εγκρίνει ηη διαγπαθή
οθειλήρ ποζού 99,66€ ηος κ. Παλαιοθόδφροσ Μιταήλ ηοσ Ανηφνίοσ
(θακ.20074),
Η οθειλή θα επαναϋπολογιζθεί εκ νέος για ηο ςπόλοιπο δόμηζηρ ηος
οικοπέδος και θα επιμεπιζηεί ζηοςρ ζςνιδιοκηήηερ ανάλογα με ηα ποζοζηά ηοςρ
α/α

ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΓΡΑΦΗ
Ονομαηεπώνσμο

Ποζό Διαγραθής
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Παλαιοθόδυπορ Ανηώνιο ηος Μισαήλ
Κυδ. Οθειλήρ 100475903

1

ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΓΡΑΦΗ
Ονομαηεπώνσμο

α/α
1

ΣΑΠ 150,70 €

Παλαιοθόδυπορ Μισαήλ ηος Ανηυνίος
Κυδ. Οθειλήρ ΣΑΠ 107782

Ο Πρόεδρος
ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ

Ποζό Διαγραθής
ΣΑΠ 99,66 €

Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη
ΦΩΣΘΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΕΩΡΓΘΟ ΜΑΓΘΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ
ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ

