
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                    

 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 2/ 25 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   16/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν 

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε 

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, 

σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 25η Ηανοσαρίοσ 2021, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 11:00 ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 

373/20.01.2021 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο ε] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξνο, ζη] Μαλάβεο Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

Θέμα 7ο : Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ κλπ σπότρεφν.     

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ε νπνία έρεη σο 

θάησζη : 

ΘΔΜΑ: «Διζήγηζη Οικονομικής Τπηρεζίας προς ηην Οικονομική Δπιηροπή περί διαγραθής ή μη 

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ, κλπ». 

Με ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη «θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο δηαγξάθνληαη 

νιόθιεξα ή ελ κέξεη 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». 

Ζ δηαγξαθή γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (αξζ. 3 Ν. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, Ν.3463/2006) 

θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

πγθεθξηκέλα: 

 

ΑΔΑ: Ψ0Θ8Ω9Π-ΧΒ5



1) Όπσο δηαπίζησζε ε ππεξεζία ππάξρεη θαξηέια νθεηιέηε κε ζηνηρεία: Ε. Γ. ηνπ Η.ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ (ρσξίο ΑΦΜ θαη 

ινηπά ζηνηρεία), θαη αξ. πδξνκέηξνπ: 0, θαη εκθαλίδεηαη λα έρεη ρξεσζεί ηέιε ύδξεπζεο Β εμακ. 2008, α εμακ. 2010 θαη 

Α εμακ. 2011 ρσξίο όκσο λα ππάξρεη παξνρή ύδξεπζεο .  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα 

ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ ηνπ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 84,63 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμακ. 2008, α εμακ. 2010 θαη Α εμακ. 2011 θαη ην 

αλαινγνύλ ΦΠΑ απηώλ  , από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν . 

 

2) Ζ αίηεζή ηεο θ. Κ. Υ.ηοσ Δ.  (ΑΦΜ 1…) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 2020 ζην Βέιν , 

ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο.  

Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ,  δηαπηζηώλεη ε αλσηέξσ εθ παξαδξνκήο έρεη ρξεσζεί γηα ην πδξόκεηξν 1720092369 γηα ην 

Α εμ. 2020, δεδνκέλνπ όηη ην πδξόκεηξν ηεο αλσηέξσ είλαη ην 1611015065 θαη αίηεζε γηα λέα παξνρή έθαλε ζηηο 25-6-

2020 (886/25-6-2020 δηπι. είζπξαμεο)  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα 

ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ ηνπ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9801/16-11-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ην ππ’ αξηζκ. 886-25/6/2020 δηπιόηππν είζπξαμεο λέαο παξνρήο πνζνύ 310,00€  

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 97,12 (ηέιε ύδξεπζεο Α εμ΄ 2020 ΒΔΛΟΤ) ην αλαινγνύλ ΦΠΑ θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ,  από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

3) Τπ’ αξηζκ. 9717/12-11-2020 αίηεζή ηεο Μ. Γ. ηνπ Α. (ΑΦΜ 0….) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από 

γηα ηα έηε πξν ηνπ  2020 , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ.  

Καηόπηλ ειέγρνπ από ην Σκ. Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ην αθίλεην ηεο αλσηέξσ, ζηελ δ/λζε Εσνδόρνπ 

Πεγήο 9 & Λαδαλά ζην Βξαράηη (ακνύηαλε), πδξεπόηαλ από ηνλ πδξνκεηξεηή 114445, ελώ νη ινγαξηαζκνί πνπ 

απνζηέιινληαλ ζηελ αλσηέξσ , αθνξνύζαλ ζην πδξόκεηξν Κ5127/1573 πνπ βξίζθεηαη ζην νδό Νάμνπ-πάξνδνο 3 ζην 

Βξαράηη.  

 Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα 

ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή ησλ 772 θπβηθώλ γηα ην δηάζηεκα πξό ηνπ Β εμάκελνπ 2020 όπνπ θαη 

κεηαβηβάζηεθε  ην ελ ιόγσ αθίλεην (ζπκβόιαην 5415/01-01-2019). 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 
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- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9717/12-11-2020 αίηεζή ) αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

 Δηζεγνύκαζηε :  

α) ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 37,00 (από Α εμάκελν 2020) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, δηόηη 

από 01-01-2019 έρεη κεηαβηβάζεη ην αθίλεην  

β) ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 141,29 (πξό ηνπ εμακήλνπ  Α εμάκελν 2020) θαη ηηο ηπρόλ 

πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο 

ηνπ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

4) Όπσο δηαπίζησζε ε ππεξεζία ππάξρεη θαξηέια νθεηιέηε κε ζηνηρεία: Α.Δ ΠΑΚ  (ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ) 

(ρσξίο ΑΦΜ θαη ινηπά ζηνηρεία), θαη αξ. πδξνκέηξνπ: 515338. Γηα ηελ ίδηα παξνρή ρξεώλεηαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ Παιπβόο Γεκήηξηνο.   

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα 

ύιε (ρξέσζε ζε δύν ππόρξενπο γηα ηελ ίδηα παξνρή)  θαη εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ ηνπ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 84,63 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμακ. 2008, α εμακ. 2010 θαη Α εμακ. 2011) θαη ην 

αλαινγνύλ ΦΠΑ απηώλ  , από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

5) Ζ αίηεζή ηνπ θ. Κ. Η. ηνπ Γ. (ΑΦΜ 0…) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ, ιόγσ πώιεζεο από 29-11-

2018 ηνπ αθηλήηνπ ηνπ .  

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

- ηελ ππ’ αξηζκ. (12218/23-12-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ην ππ’ αξηζκ. 11165/2911-2018 ζπκβόιαην ηνπ  

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ κεηαθνξά ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 181,13 (ηέιε ύδξεπζεο Α & Β εμ΄ 2020 ΒΔΛΟΤ ην αλαινγνύλ ΦΠΑ,  από 

ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν ζηελ :Σξάπεδα Πεηξαηώο Α.Δ. 

 

6) ηελ ππόρξεν Μ. Α. βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ΣΑΠ έηνπο 2014, ηα νπνία απαηηείηαη λα δηαγξαθνύλ δηόηη ην 

αθίλεην δελ ηεο αλήθεη από ην 1994, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ηελ αίηεζε 8815/09-06-2017 ηεο αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνπο ππόρξενπο 
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7) ηελ ππόρξεν Κ. Π. (ΑΦΜ 1…) βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ΣΑΠ έηνπο 2013, 2014, 2015 & 2016, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα δηαγξαθνύλ δηόηη ην αθίλεην δελ ηεο αλήθεη από ην 2010, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ηελ αίηεζε 7988/03-05-2017 ηεο αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνπο ππόρξενπο 

 

8) ηελ ππόρξεν Ρ. Σ. (ΑΦΜ 0…) βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ΣΑΠ έηνπο 2013, 2014, 2015 & 2016, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα δηαγξαθνύλ δηόηη ην αθίλεην δελ ηνπ αλήθεη από ην 2010, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ηελ αίηεζε 7879/30-05-2017 ηνπ αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνπο ππόρξενπο. 

 

9) Όπσο δηαπίζησζε ε ππεξεζία ππάξρεη θαξηέια νθεηιέηε κε ζηνηρεία: Λ. Γ. ηνπ . ζην ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ (ΑΦΜ 0…), θαη 

αξ. πδξνκέηξνπ: 082464, θαη εκθαλίδεηαη λα έρεη ρξεσζεί ηέιε ύδξεπζεο από  Α εμακ. 2012 έσο θαη έηνο  2014, ελώ είρε 

θαηαζέζεη αίηεζε δηαθνπήο ύδξεπζεο .  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε 

θαη εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ ηνπ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ην ππ’ αξηζκ. 1742/5-3-2013 δηπι. Δίζπξαμεο γηα ηελ δηαθνπή παξνρήο 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ηνπ πνζνύ ησλ: 163,86 (ηέιε 

ύδξεπζεο από  Α εμακ. 2012 έσο θαη έηνο  2014),  

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΛΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΩΖ  

ΟΦΔΗΛΔΣΖ Α.Φ.Μ  ΒΔΒΑΗΩΘΔΝ  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1 Β΄  εμάκελν 2008  

Ύδξεπζεο Εεπγνιαηηνύ 

1/78 Υ.Κ   Ε. Γ. - 26,40 26,40 

2  Α΄  εμάκελν 2010  

Ύδξεπζεο Εεπγνιαηηνύ 

45 Υ.Κ >> - 26,40 26,40 

3 Α΄  εμάκελν 2011  147/2012 >> - 26,40 26,40 
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Ύδξεπζεο Εεπγνιαηηνύ 

4 ΦΠΑ 23% Α΄  εμάκελν  

2011  

Ύδξεπζεο Εεπγνιαηηνύ 

148/2012 >> - 4,60 4,60 

5 ΦΠΑ 23% Α΄  εμάκελν  

2011  

Ύδξεπζεο Εεπγνιαηηνύ 

149/2012 >> - 0,83 0,83 

6 A΄  εμάκελν 2020 

Ύδξεπζεο ΒΔΛΟΤ 

893 Κ. Υ. 1… 84,00 84,00 

7 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΔΛΟΤ A ΔΞ. 2020 

894 >> >> 8,32 8,32 

8 ΦΠΑ 24% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΔΛΟΤ ΔΞ. 2020 

895 >> >> 4,80 4,80 

9 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Β ΔΞ. 2016 

633/2016 Μ. Γ. 0… 55,20 35,20 

10 Β΄  εμάκελν 2016 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

632/2016 >> >> 4,58 4,58 

11 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α ΔΞ. 2017 

750/2017 >> >> 1,72 1,72 

12 Α΄  εμάκελν 2017 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

749/2017 >> >> 33,20 13,20 

13 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Β ΔΞ. 2017 

708/2018 >> >> 3,12 3,12 

14 Β΄  εμάκελν 2017 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

706/2018 >> >> 43,80 23,80 

15 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α ΔΞ. 2018 

798/2018 >> >> 1,30 1,30 

16 Α΄  εμάκελν 2018 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

797/2018 >> >> 30,00 10,00 

17 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Β ΔΞ. 2018 

693/2019 >> >> 3,33 3,33 

18 Β΄  εμάκελν 2018 692/2019 >> >> 45,60 25,60 
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Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

19 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α ΔΞ. 2019 

872/2020 >> >> 2,24 2,24 

20 Α΄  εμάκελν 2019 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

871/2020 >> >> 37,20 17,20 

21 ΦΠΑ 13% ΣΔΛΖ  

ΤΓΡΔΤΖ 

ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ Α ΔΞ. 2020 

927/2020 >> >> 1,40 1,40 

22 Α΄  εμάκελν 2020 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

926/2020 >> >> 30,80 30,80 

23 ΦΠΑ 24% Α΄  εμάκελν 2020 

Ύδξεπζεο ΒΡΑΥΑΣΗΟΤ 

928/2020 >> >> 4,80 4,80 

24 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2014 416/2015 Μ.  Α. 0… 10,57 10,57 

25 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2015 616/2017 >> >> 10,57 10,57 

26 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2016 624/2017 >> >> 10,57 10,57 

27 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2013 413/2015 Ρ.-Κ.  Π. 1… 5,42 5,42  

(3778Β/2014 

ΓΗΠΛ.ΔΗΠΡ) 

28 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2014 413/2015 >> >> 5,42 5,42  

(4642β/2015 

ΓΗΠΛ.ΔΗΠΡ) 

29 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2015 6132017 >> >> 5,42 5,42 

30 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2016 621/2017 >> >> 5,42 5,42 

31       

32 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2013 413/2015 Ρ. Σ. 0… 5,42 5,42  

(5120β/2014 

ΓΗΠΛ.ΔΗΠΡ) 

33 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2014 413/2015   5,42 5,42  

(4948β/2015 

ΓΗΠΛ.ΔΗΠΡ) 

34 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2015 6132017 >> >> 5,42 5,42 

35 ΣΑΠ ΔΣΟΤ 2016 621/2017 >> >> 5,42 5,42 

36 ΣΔΛΖ ΤΓΡ Α. ΔΞ 2012 140 Λ. Γ. 0… 22,40 22,40 

37 ΦΠΑ 13% 141 >> >> 0,31 0,31 

38 ΦΠΑ 24%  142 >> >> 4,60 4,60 

39 ΣΔΛΖ ΤΓΡ Β. ΔΞ 2012 286/2014 >> >> 22,40 22,40 

40 ΦΠΑ 13% 287/2014 >> >> 0,31 0,31 

41 ΦΠΑ 24% 288/2014 >> >> 4,60 4,60 
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42 ΣΔΛΖ ΤΓΡ 2013 406/2015 >> >> 44,80 44,80 

43 ΦΠΑ 13% 407/2015 >> >> 0,62 0,62 

44 ΦΠΑ 24% 408/2015 >> >> 9,20 9,20 

45 ΣΔΛΖ ΤΓΡ 2014 478/2015 >> >> 44,80 44,80 

 ΦΠΑ 13% 479/2015 >> >> 0,62 0,62 

 ΦΠΑ 24% 480/2015   9,20 9,20 

 

Ο Σαμίας  Ο Αν. Προχζηαμένος     Ζ Προχζηαμένη  

Σμ. Δζόδφν & Γημοηικής Περιοσζίας          Γ/νζης Οικ.Τπηρ.   

 

 

φη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης                Αθ. Σζεκούρα  
 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

             (Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη Αθανάζιοσ) 

1.- Δγκρίνει ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ησλ πνζώλ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπο κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ 

πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνπο ππόρξενπο, όπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 16/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

                      5.- Κανάβης Αθανάζιος 

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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