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4η σνεδρίαζη
Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων
ηης 4ης Φεβροσαρίοσ 2020
---------------------------

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 4η Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 4/31-1-2020, ήιζαλ γηα
ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο Ξπιηάο –
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...……………..………………………………………...
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Γηαγξαθή νθεηιήο (Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξα, πξψελ ελνηθηάζηξηα πεξηπηέξνπ)», ζέηνληαο
ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1192/30-1-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ
Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ.1151/29-01-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνχ, Κπθινθνξηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο (Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γηεχζπλζε
Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ: ΄΄Λήςε απφθαζεο πεξί δηαγξαθήο νθεηιήο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.200€ ηεο
θαο Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξαο πξψελ ελνηθηάζηξηαο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Τξηψλ Ναπάξρσλ
& Καξαηζθάθε, απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ζε κηζζψκαηα θαη ραξηφζεκν , ιφγσ ηνπ
γεγνλφηνο φηη ε νθεηιέηεο λαη κελ θαηέβαιιε ην πνζφ ησλ 3.200€ πιελ φκσο εθ παξαδξνκήο
θαηαρσξήζεθαλ ζε άιιν θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο - Κχξηε Πξφεδξε , -Έρνληαο ππφςε:
-1.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1 εδάθην δ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 -2.Τν άξζξν 72
ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο), -3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/144-2014 ηεχρνο Α΄) -4.Τν απφ 28/6/2011 Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ κίζζσζεο πεξηπηέξνπ -5.Τηο κε
αξηζ. πξση: 66819/21/11/2019 θαη 67545/26/11/2019 αηηήζεηο ηεο θαο Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξαο
-6.Τα ππ’ αξηζκφ: 504 ζεηξά 0/9-6-2015, 648 ζεηξά 0/3-8-2015 θαη 874 ζεηξά 0/30-9-2015
Γξακκάηηα Δίζπξαμεο πνζνχ 2.000€, 800€ θαη 400€ αληίζηνηρα ηα νπνία βεβαηψζεθαλ ζηνλ
θσδηθφ 0461.00000 «ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ – ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ» -Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.
3463/2006: -1.Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Δήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή
ελ κέξεη: α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο
απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά.β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε
ηεο είζπξαμεο δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ
νπνία βεβαηώζεθαλ γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο,
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εθόζνλ νη πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ
έθεξαλ απνηέιεζκα, θαη δ) Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο
δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο
ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε
ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν. -2. Η δηαγξαθή
ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο από 9/8/2019. -Σχκθσλα κε ην άξζξν
76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεχρνο Α΄) ηα κηζζώκαηα από εθκεηάιιεπζε
πεξηπηέξσλ θαζώο θαη θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη θνπξείσλ εληόο θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη
ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ από 15/4/2014 θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο (όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα
ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμύ ησλ δηθαηνύρσλ απνβησζάλησλ αδεηώλ
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ θαη ησλ ελνηθηαζηώλ θαζώο θαη ηα Τέιε θαηάιεςεο Κ/Χ ηνπνζέηεζεο
ηνπ θνπβνπθιίνπ) θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν Δήκν. -Με ην απφ 28/06/2011 Ιδησηηθφ
Σπκθσλεηηθφ κίζζσζεο πεξηπηέξνπ ε θπξία Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξα ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο
Παηξψλ, κίζζσζε απφ ηελ θ. Διελε Παπαρξπζάλζνπ ηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ελφο
πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Τξηψλ Ναπάξρσλ θαη Καξατζθάθε. Η κίζζσζε άξρηζε ζηηο 1/1/2012
κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31-12-2019 θαη αξρηθφ κεληαίν 800€ ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ
ραξηνζήκνπ 3,6%. -Η δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ απεβίσζε, κε
απνηέιεζκα ην κεληαίν κίζζσκα, λα θαηαβάιιεηαη ζην Γήκν Παηξέσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. -Δλ ζπλερεία θαη κε ηελ ππ.αξ. 529/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη
ηελ αξ.110574/14-9-2016 εθηειεζηή Απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ, εγθξίζεθε ε κείσζε ησλ ζρνιαδφλησλ πεξηπηέξσλ γηα φζα
κηζζψκαηα αλέξρνλαηη άλσ ησλ 300€, ηα νπνία ζα παξέκελαλ ζηαζεξά θαζ’ νιε ηε δηάξθεηα
ηεο κίζζσζεο. Ωο εθ ηνχηνπ θαη ζε εθηέιεζε ηεο αξ. 529/2016 ην κίζζσκα ηεο θαο Τζηξνγηάλλε
Αιεμάλδξαο, κεηψζεθε ζε πνζνζηφ 20% θαη κέρξη ζήκεξα αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 640€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ραξηνζήκνπ. -Με ηηο κε αξηζ πξση: 66819/21/11/2019 θαη
67545/26/11/2019 αηηήζεηο ηεο ε θ Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξα δεηά ηνλ επαλαυπνινγηζκφ ηεο
θεξφκελεο πθηζηάκελεο νθεηιήο ηεο πξνο ηνλ Γήκν Παηξέσλ, αθαηξψληαο ηηο απνδεηθλπφκελεο
θαηαβνιέο ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.200€ θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο νθεηιέο ηεο έηζη ψζηε λα
ππαρζεί ζηνλ Ν. 4611/2019 γηα ηελ ξχζκηζε απηψλ. -Σπγθεθξηκέλα νη ελ ιφγσ θαηαβνιέο έγηλαλ
σο εμήο: -1.Υπ’ αξηζ. 504 ζεηξά 0 /9-6-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 2.000€ ζην θσδηθφ
0461.00000 (ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ).
-2.Υπ’ αξηζ. 648 ζεηξά 0/3-8-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 800€ ζην θσδηθφ 0461.00000.
(ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ). -3.Υπ’ αξηζ.
874 ζεηξά 0/30-9-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 400€ ζην θσδηθφ 0461.00000 (ηέιε
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ). -Δθ ηνπ γεγνλφηνο
φηη ηα σο άλσ πνζά έρνπλ θαηαβιεζεί ζε ιάζνο θσδηθφ 0461.00000 θαη φρη ζηνλ θσδηθφ γηα ηα
κηζζψκαηα ησλ πεξηπηέξσλ θαη γηα λα ηαθηνπνηεζεί ε νθεηιή ηεο αηηνχζαο, ινγηζηηθά, ψζηε λα
θαίλεηαη φηη δελ νθείιεη ην ελ ιφγσ πνζφ , παξαθαινχκε φπσο γίλεη δηαγξαθή ζπλνιηθνχ
πνζνχ 3.200€ απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο πνπ έρνπλ βεβαησζεί γηα ηελ θα Τζηξνγηάλλε
Αιεμάλδξα κε ηηο ηπρφλ πξνζαπμήζεηο ηνπο. -Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1δ θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο), παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Σψκα φπσο εγθξίλεη ηελ ιήςε
απφθαζεο πεξί: «πεξί δηαγξαθήο νθεηιήο ζπλνιηθνχ πνζνχ #3.200€#, ηεο θαο Τζηξνγηάλλε
Αιεμάλδξαο πξψελ ελνηθηάζηξηαο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Τξηψλ Ναπάξρσλ θαη Καξαηζθάθε,
απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ζε κηζζψκαηα θαη ραξηφζεκν, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
νθεηιέηεο λαη κελ θαηέβαιιε ην πνζφ ησλ 3.200€ πιελ φκσο θαη εθ παξαδξνκήο θαηαρσξήζεθε
ζηνλ θσδηθφ (0461.0000) (ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ). – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ, Κπθινθνξηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο
θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ.
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αίηεζε ηεο ελδηαθεξφκελεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σχκθσλα κε:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1 εδάθην δ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006
Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Καιιηθξάηεο),
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεχρνο Α΄)
Τν απφ 28/6/2011 Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ κίζζσζεο πεξηπηέξνπ
Τηο κε αξηζ. πξση: 66819/21/11/2019 θαη 67545/26/11/2019 αηηήζεηο ηεο θαο
Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξαο
Τα ππ’ αξηζκφ: 504 ζεηξά 0/9-6-2015, 648 ζεηξά 0/3-8-2015 θαη 874 ζεηξά 0/30-9-2015
Γξακκάηηα Δίζπξαμεο πνζνχ 2.000€, 800€ θαη 400€ αληίζηνηρα ηα νπνία βεβαηψζεθαλ
ζηνλ θσδηθφ 0461.00000 «ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ – ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη
εθδηδνκέλσλ ινγαξηαζκψλ»

Αλαιπηηθά:
Σχκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006:
1.Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Δήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ
κέξεη: α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο
απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά.β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε
ηεο είζπξαμεο δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ
νπνία βεβαηώζεθαλ γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο,
εθόζνλ νη πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ
έθεξαλ απνηέιεζκα, θαη δ) Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο
δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο
ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε
ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν.
2. Η δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο από 9/8/2019. –
Σχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεχρνο Α΄) ηα
κηζζώκαηα από εθκεηάιιεπζε πεξηπηέξσλ θαζώο θαη θπιηθείσλ, θαθελείσλ θαη θνπξείσλ εληόο
θηεξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ από 15/4/2014 θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο
(όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ηα νπνία έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμύ ησλ
δηθαηνύρσλ απνβησζάλησλ αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ θαη ησλ ελνηθηαζηώλ θαζώο θαη ηα
Τέιε θαηάιεςεο Κ/Χ ηνπνζέηεζεο ηνπ θνπβνπθιίνπ) θαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν Δήκν.
Με ην απφ 28/06/2011 Ιδησηηθφ Σπκθσλεηηθφ κίζζσζεο πεξηπηέξνπ ε θα Τζηξνγηάλλε
Αιεμάλδξα ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Παηξψλ, κίζζσζε απφ ηελ Διελε Παπαρξπζάλζνπ ηελ
θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ελφο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Τξηψλ Ναπάξρσλ θαη Καξατζθάθε. Η
κίζζσζε άξρηζε ζηηο 1/1/2012 κε εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31-12-2019 θαη αξρηθφ κεληαίν
κίζζσκα 800€ ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ ραξηνζήκνπ 3,6%. Η δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ απεβίσζε, κε απνηέιεζκα ην κεληαίν κίζζσκα, λα θαηαβάιιεηαη
ζην Γήκν Παηξέσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δλ ζπλερεία θαη κε ηελ ππ.αξ. 529/2016
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ αξ.110574/14-9-2016 εθηειεζηή Απφθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ, εγθξίζεθε ε κείσζε
ησλ ζρνιαδφλησλ πεξηπηέξσλ γηα φζα κηζζψκαηα αλέξρνληαη άλσ ησλ 300€, ηα νπνία ζα
παξέκελαλ ζηαζεξά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ωο εθ ηνχηνπ θαη ζε εθηέιεζε ηεο αξ.
529/2016 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ην κίζζσκα ηεο θαο Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξαο,
κεηψζεθε ζε πνζνζηφ 20% θαη κέρξη ζήκεξα αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 640€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ραξηνζήκνπ.

ΑΔΑ: ΨΘΞΤΩΞΙ-ΨΙΦ

Με ηηο κε αξηζ πξση: 66819/21/11/2019 θαη 67545/26/11/2019 αηηήζεηο ηεο ε θα
Τζηξνγηάλλε Αιεμάλδξα δεηά ηνλ επαλαυπνινγηζκφ ηεο θεξφκελεο πθηζηάκελεο νθεηιήο ηεο
πξνο ηνλ Γήκν Παηξέσλ, αθαηξψληαο ηηο απνδεηθλπφκελεο θαηαβνιέο ηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ
3.200€ θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηηο νθεηιέο ηεο έηζη ψζηε λα ππαρζεί ζηνλ Ν. 4611/2019 γηα
ηελ ξχζκηζε απηψλ.
Σπγθεθξηκέλα νη ελ ιφγσ θαηαβνιέο έγηλαλ σο εμήο:
1. Υπ’ αξηζ. 504 ζεηξά 0 /9-6-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 2.000€ ζην θσδηθφ
0461.00000 (ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ)
2. Υπ’ αξηζ. 648 ζεηξά 0/3-8-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 800€ ζην θσδηθφ
0461.00000. (ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ)
3. Υπ’ αξηζ. 874 ζεηξά 0/30-9-2015 Γξακκάηην είζπξαμεο πνζνχ 400€ ζην θσδηθφ
0461.00000 (ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηκήκα αληαπνδνηηθψλ θαη εθδηδνκέλσλ
ινγαξηαζκψλ).
Γεδνκέλνπ φηη ηα σο άλσ πνζά έρνπλ θαηαβιεζεί κελ αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε
ιαλζαζκέλν θσδηθφ (0461.00000) αληί ηνπ νξζνχ θσδηθνχ πνπ αθνξά ζηα κηζζψκαηα ησλ
πεξηπηέξσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε νθεηιή ηεο αηηνχζαο, ινγηζηηθά, ψζηε λα
θαίλεηαη φηη δελ νθείιεη ην ελ ιφγσ πνζφ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1δ θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2010 εγκρίνει ηε δηαγξαθή νθεηιήο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.200€ ηεο θαο Τζηξνγηάλλε
Αιεμάλδξαο πξψελ ελνηθηάζηξηαο πεξηπηέξνπ επί ηεο νδνχ Τξηψλ Ναπάξρσλ θαη Καξαηζθάθε,
απφ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ζε κηζζψκαηα θαη ραξηφζεκν.
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ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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