
Αρηζκός 333 

19
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 2
ας

 Ηοσλίοσ 2020 

--------------------------- 

 

ηην Πάηπα και ζηην αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήμεπα, ηελ 2
α
 Ηοσλίοσ 2020, ημέπα Σρίηε και ώρα 12:00, μεηά από γπαπηή ππόζκληζη 

ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 19/29-5-2020,  

ππαγμαηοποιήθηκε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 

εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. ζηην οποία ήλθαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (19) θέμαηα ηηρ 

ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 

5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Ιυάννηρ Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 9] Πέηπορ 

Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ. 

Οι κ.κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ και Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικά μέλη δεν ήλθαν 

ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

 

 ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (12) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ 

«Γιαγπαθή οθειλήρ (ηαζινόρ Γεώπγιορ)», (ζσεηικό ηο απιθ. 6081/13-5-2020 

διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 71766/13-5-2020 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 ΟΦΔΙΛΗ 

ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΒΔΒΑΙΩΗ» - Παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ζηο ώμα, ζύμθυνα 

με ηο άπθπο 174 παπ. 1 ζηοισ. δ  και παπ. 2 ηος Ν.3463/2006, ηη διαγπαθή ηυν οθειλών 

ηος κ. ΣΑΙΝΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ηος ΗΛΙΑ, πος αθοπούν ανείζππασηα ΣΑΠ για: α) 

ακίνηηο πος βπίζκεηαι ζηα Απγςπά Παηπών με κυδ. Ακινήηος 205489 διόηι όπυρ 

διαπιζηώθηκε ηο ζςγκεκπιμένο ακίνηηο ήηαν διπλοεγγεγπαμμένο ζηον θάκελο 205487, 

ζύμθυνα με ηα δικαιολογηηικά πος μαρ πποζκόμιζε. Δπίζηρ, ζηο ακίνηηο ήηαν λάθορ 

δηλυμένα ηα ηεηπαγυνικά. -β) ηο ακίνηηο ζηον θάκελο 205490 έσει καηεδαθιζηεί και -γ) 

ηο ακίνηηο ζηον θάκελο 205488 έσει λάθορ δηλυμένα ηα ηεηπαγυνικά. -Οι ζςγκεκπιμένερ 

οθειλέρ θα διαγπαθούν και θα επαναϋπολογιζηούν εκ νέος. -ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

α/α 

 

Ονοματεπώνσμο Δικαιούτοσ 

 

Ποσό Διαγραυής 

1 ΣΑΙΝΟ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 ηος ΗΛΙΑ  

κυδικοί ακινήηυν:  

205487, 205488, 205489 & 205490 

 

ΣΑΠ 

 

72,05 € 

Σο ζςνολικό ποζό διαγπαθήρ για ηον κ. ΣΑΙΝΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ηος ΗΛΙΑ, ανέπσεηαι ζε 

ΑΔΑ: ΨΩΘΕΩΞΙ-ΨΟΛ



72,05€ (εβδομήνηα δύο εςπώ και πένηε λεπηά). -Δπιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά. 

-Ο Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ, 

Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ κ. Γιονύζηρ Πλέζζαρ»-. 

 

 Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο και είδε ηην ειζήγηζή ηος υρ 

απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 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), εγθρίλεη ηη διαγπαθή οθειλήρ ποζού 72,05€ 

ηος κ. ΣΑΗΝΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ηοσ ΖΛΗΑ, πος αθοπά ζε ανείζππασηα ΣΑΠ και 

ζςγκεκπιμένα: 

α)  Για ακίνηηο πος βπίζκεηαι ζηα Απγςπά Παηπών, με θωδ. Αθηλήηοσ 205489, διόηι 

όπυρ διαπιζηώθηκε ηο ζςγκεκπιμένο ακίνηηο ήηαν διπλοεγγεγπαμμένο ζηον θάκελο 

205487, ζύμθυνα με ηα δικαιολογηηικά πος πποζκόμιζε ζηην απμόδια ςπηπεζία. Δπίζηρ, 

ζηο ακίνηηο ήηαν λάθορ δηλυμένα ηα ηεηπαγυνικά.  

β)  Για ακίνηηο με αρ. θαθέιοσ 205490, ηο οποίο έσει καηεδαθιζηεί.  

γ)  Για ακίνηηο κε αρ. θαθέιοσ 205488, ηο οποίο έσει λάθορ δηλυμένα ηα ηεηπαγυνικά. 

Η οθειλή δηαγράθεηαη και θα επαλαϋποιογηζηεί εκ νέος.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

 

α/α 

 

Ονοματεπώνσμο  

 

Ποσό Διαγραυής 

1 ΣΑΗΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 ηοσ ΖΛΗΑ  

θωδηθοί αθηλήηωλ:  

205487, 205488, 205489 & 205490 

 

ΣΑΠ 

 

72,05 € 

 

 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΛΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΨΩΘΕΩΞΙ-ΨΟΛ
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