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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 6η Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, 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 (21) 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]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – 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. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Γηαγξαθή: Α) Πνζνύ 63,00 € ηνπ θ.
Αγγειαθόπνπινπ Ισάλλε ηνπ Βαζηιείνπ πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ζηνλ θ.
Αγγειεηόπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Παλαγηώηε, Β) Πνζνύ 700,30 € ηνπ θ. Καξπώηε ίδεξε
ηνπ Νηθνιάνπ πξνθεηκέλνπ βεβαησζεί ζηνλ θ. Καξπώηε ίδεξε ηνπ Ισάλλε θαη γ) Πνζνύ
27,50 € ηεο θαο Αθξνδίηεο Παύινπ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13517/2-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12962/23-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο – Σκήκα Δζόδσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Γηαγξαθή Α) πνζνύ #63,00€# ζην όλνκα ηνπ
Αγγειαθόπνπινπ Ισάλλε ηνπ Βαζηιείνπ πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ζηνλ Αγγειεηόπνπιν
Κσλζηαληίλν ηνπ Παλαγηώηε, Β) πνζνύ #700,30€# ζην όλνκα ηνπ Καξπώηε ίδεξε ηνπ
Νηθνιάνπ πξνθεηκέλνπ βεβαησζεί ζηνλ Καξπώηε ίδεξε ηνπ Ισάλλε θαη γ) πνζνύ
#27,50€# ζην όλνκα ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΠΑΤΛΟΤ΄΄ - Παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην
ζώκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 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 & 1 ζηνηρ. δ
ηνπ Ν. 3463/2006 ηελ δηαγξαθή νθεηιώλ γηα ηνπο θάησζη νθεηιέηεο: - Α) Πνζό #63,00 €#
βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηνπ Αγγειαθόπνπινπ Ισάλλε ηνπ Βαζηιείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ζηνλ Αγγειεηόπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Παλαγηώηε - Tν σο άλσ
πνζό πξέπεη λα δηαγξαθεί γηαηί ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 5728 Α /20.5.2020 έγγξαθν ηεο
ΓΔΤΑΠ νη ρξεώζεηο ηεο παξνρήο ( αξ. πδξνκ. 3021665) αλήθνπλ ζηνλ Αγγειεηόπνπιν
Κσλζηαληίλν ηνπ Παλαγηώηε. - Β) Πνζό # 700,30 € # βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα
ηνπ Καξπώηε ίδεξε ηνπ Νηθνιάνπ πξνθεηκέλνπ βεβαησζεί ζηνλ Καξπώηε ίδεξε ηνπ
Ισάλλε - Σν αλσηέξσ πνζό πξέπεη λα δηαγξαθεί γηαηί ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
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32739/29.7.2020 αίηεζε ηνπ Καξηώηε ίδεξε ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηελ απόδεημε είζπξαμεο
ηειώλ θαη ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΠ ε παξνρή κε αξηζκό πδξνκέηξνπ 20248
αλήθεη ζηνλ Καξηώηε ίδεξε ηνπ Ισάλλε - Γ) Πνζό #27,50 €# βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην
όλνκα ΑΦΡΟΓΙΣΗ ΠΑΤΛΟΤ. - Σν αλσηέξσ πνζό πξέπεη λα δηαγξαθεί γηαηί ζύκθσλα κε
ην ππ’ αξηζ. 34942/11.8.2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΠ ζηελ παξνρή κε αξηζ. πδξνκ. 6498526
δελ ρξεώλνληαη ηέιε απνρέηεπζεο. - αο επηζπλάπηνπκε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. – Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ σο
άλσ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3) ζπλδπαζηηθά
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 & 1 ζηνηρ. δ ηνπ Ν. 3463/2006, εγκρίνει ηην διαγραθή
οθειλών θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α)
Πνζνύ 63,00 €, βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηνπ κ. Αγγελακόποσλοσ Ηφάννη
ηοσ Βαζιλείοσ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ζηνλ θ. Αγγελεηόποσλο Κφνζηανηίνο ηοσ
Παναγιώηη.
Η νθεηιή δηαγξάθεηαη γηαηί ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 5728 Α/20.5.2020 έγγξαθν
ηεο ΓΔΤΑΠ, νη ρξεώζεηο ηεο παξνρήο (αξ. πδξνκ. 3021665) αλήθνπλ ζηνλ θ.
Αγγειεηόπνπιν Κσλζηαληίλν ηνπ Παλαγηώηε.
Β)
Πνζνύ 700,30 €, βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηνπ κ. Καρσώηη ίδερη ηοσ
Νικολάοσ, πξνθεηκέλνπ βεβαησζεί ζηνλ κ. Καρσώηη ίδερη ηοσ Ηφάννη.
Η νθεηιή δηαγξάθεηαη γηαηί ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 32739/29.7.2020 αίηεζε ηνπ
θ. Καξηώηε ίδεξε ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηελ απόδεημε είζπξαμεο ηειώλ θαη ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο ηεο ΓΔΤΑΠ, ε παξνρή κε αξηζκό πδξνκέηξνπ 20248 αλήθεη ζηνλ θ.
Καξηώηε ίδεξε ηνπ Ισάλλε.
Γ)

Πνζνύ 27,50 €, βεβαησκέλν ηακεηαθά ζην όλνκα ηεο κας Αθροδίηης Παύλοσ.
Η νθεηιή δηαγξάθεηαη γηαηί ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 34942/11.8.2020 έγγξαθν ηεο
ΓΔΤΑΠ, ζηελ παξνρή κε αξηζ. πδξνκ. 6498526 δελ ρξεώλνληαη ηέιε απνρέηεπζεο.
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