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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22
α
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

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 (42) 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 ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο Κνξδάο - 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 631/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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. 

(30) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Γηαγξαθή νθεηιήο (Υ. Ληαθνπνύινπ)» (ζρεηηθό ην αξηζ. 

12452/16-09-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 18868/10-09-2020 

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 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 ηεο θαο Ληαθνπνύινπ Υαξίθιεηαο κε Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 

23259, πνπ αθνξνύλ αλείζπξαρηα ΣΑΠ γηα  ην νηθόπεδν κε Κσδ. 205532, πνπ βξίζθεηαη ζην 

Πιαηάλη Παηξώλ, δηόηη όπσο δηαπηζηώζεθε ζύκθσλα κε ην Δ9 πνπ θαηέζεζε ζηελ ππεξεζία καο, 

ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έρεη εκβαδόλ 626,90 ηκ θαη όρη 464,40 ηκ πνπ εθ παξαδξνκήο έρεη 
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δεισζεί θαη ππνινγηζζεί ε νθεηιή. -ην ζπγθεθξηκέλν  νηθόπεδν ππάξρνπλ θηίζκαηα ηνπ 

ειεθηξνδνηνύληαη κε ηνλ αξ. παξνρήο 30017316. - Οη νθεηιέο ηνπ αθηλήηνπ απηνύ ζα δηαγξάθνπλ 

θαη ζα επαλαϋπνινγηζζνύλ ζην ππόινηπν δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. - ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΓΡΑΦΗ -  

α/α Ολνκαηεπώλπκν Γηθαηνύρνπ Πνζό Γηαγξαθήο 

1  θ. Ληαθνπνύινπ Υαξίθιεηα 

  Κσδ. Οθεηιήο  ΣΑΠ 23259  

ΣΑΠ  34,85 € 

-Σν ζπλνιηθό πνζό δηαγξαθήο αλέξρεηαη γηα ηελ θα Ληαθνπνύινπ Υαξίθιεηα κε Κσδ. Οθεηιήο ΣΑΠ 

23259 ζε 34,85€ (ηξηάληα ηέζζεξα επξώ θαη νγδόληα πέληε 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,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ 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 34,85 € ηεο θαο 

Λιακοπούλοσ Υαρίκλειας κε Κφδ. Οθειλής ΣΑΠ 23259, πνπ αθνξά ζε αλείζπξαρηα ΣΑΠ γηα ην 

νηθόπεδν κε Κφδ. 205532, πνπ βξίζθεηαη ζην Πιαηάλη Παηξώλ θαζώο, ζύκθσλα κε ην Δ9 πνπ 

θαηέζεζε ν ελδηαθεξόκελνο, δηαπηζηώζεθε όηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έρεη εκβαδόλ 626,90ηκ θαη 

όρη 464,40ηκ, όπσο εθ παξαδξνκήο έρεη δεισζεί θαη ππνινγηζζεί ε νθεηιή.  

 ην ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν ππάξρνπλ θηίζκαηα ηνπ ειεθηξνδνηνύληαη κε ηνλ αξ. παξνρήο 

30017316.  
 Οη νθεηιέο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ διαγράθονηαι θαη ζα επαναϋπολογιζθούν ζην ππόινηπν 

δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ 

 

α/α Ονομαηεπώνσμο Ποζό Γιαγραθής 

1 κ. Λιακοπούλοσ Υαρίκλεια 

Κφδ. Οθειλής  ΣΑΠ 23259 

ΣΑΠ  34,85 € 

 
 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
 

 

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 
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