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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 28/28  ΗΟΤΙΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   212 /2021. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 28η Ηοσλίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

5560/23.07.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

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

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

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Ξξόεδξνο, 

β] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  Καλάβεο Ξ. 

Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

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

 

    Ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΘΕΜΑ: «Ειζήγηζη Οικονομικής Υπηρεζίας προς ηην Οικονομική Επιηροπή περί διαγραθής ή μη 

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΤΑΠ, κλπ». 

Κε ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Λ.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 Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (αξζ. 3 Λ. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, Λ.3463/2006) 

θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Ππγθεθξηκέλα: 

 

1) π’ αξηζκ. 7262/03-09-2020 αίηεζή ηεο Υ. Β. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 2019 ζην 

Βξαράηη , γηα ην  πδξόκεηξν 1820163505 (ηδηνθηεζίαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο: Σ. Θ  αθκ 0…..)  ιόγσ κε ζύλδεζεο κε ην 

δίθηπν ύδξεπζεο.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ΄ ηνπ παξόληνο εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ πνζνύ 40,40 (θπβηθά θαη 

πάγην Α θαη Β εμακήλν 2019), θαη πνζνύ 9,65 (ΦΞΑ 13% θαη 24% ) γηα ην πδξόκεηξν 1820163505. 

ΑΔΑ: 96ΕΔΩ9Π-ΒΑΨ



2) Πην πδξόκεηξν αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Λ. Γ. ηνπ ΓΟΖΓΝΟΗΝ (ΑΦΚ 00…), ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ ν 

ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο θαηέγξαςε ηελ έλδεημε 2718 αληί ηνπ νξζνύ 2700 ζηηο 31/7/2020.   

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 4549/23-07-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ. 3451944 ηνπ 

αλσηέξσ όλησο ε έλδεημε ζηηο 31/7/2020 ήηαλ 2718 αληί ηνπ νξζνύ 2700. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε 

ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε  θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-

δηαγξαθή 18 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2020. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 8,14 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμ΄ 2020  ΚΞΝΙΑΡΗΝ) ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ 

αλαινγνύληνο ΦΞΑ θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ 

ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ 

 

3) Πην πδξόκεηξν αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Θ.. ηνπ Α.  (ΑΦΚ 04……..), ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ ν 

ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο θαηέγξαςε ηελ έλδεημε 3685 αληί ηνπ νξζνύ 3985 ζηηο 27/04/2020.   

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 3964/02-06-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ. 2120035683 

ηνπ αλσηέξσ  όλησο ε έλδεημε ζηηο 27/04/2020 ήηαλ 3685 αληί ηνπ νξζνύ 3985. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε 

ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε  θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-

δηαγξαθή 300 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ γηα ην Α εμάκελν 2020. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 689,00 (ηέιε ύδξεπζεο Α εμ΄ 2020  ΘΝΘΘΥΛΗΝ) θαζώο θαη 89,57 πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αλαινγνύλ ΦΞΑ θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

4) Ν θ.Π. Γ. ηοσ . (ΑΦΚ 06…….), αηηείηαη δηαγξαθή θπβηθώλ ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ . 

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9934/19-11-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ. 1410051520 

ηνπ αλσηέξσ  ε έλδεημε ζηηο 8/04/2020 ήηαλ 93 θαη όρη 157 όπνπ εζθαικέλσο θαηαγξάθεθε. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε  θαη εηζεγνύκαζηε ηελ 

έθπησζε-δηαγξαθή 64 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2019. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 25,60 (ηέιε ύδξεπζεο β εμ΄ 2020  ΘΝΘΘΥΛΗΝ) θαζώο θαη 3,33 πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αλαινγνύλ ΦΞΑ θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ 

 

5) Ζ θα. Γ. Π.  ηνπ Α. (ΑΦΚ 06……), αηηείηαη δηαγξαθή θπβηθώλ ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ . 

ΑΔΑ: 96ΕΔΩ9Π-ΒΑΨ



Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 4753/29-06-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην πδξόκεηξν ζην αθίλεην 

ηεο αλσηέξσ είλαη ην ππ’ αξηζκ. 111760-07 πδξόκεηξν θαη όρη ην ΒΑ128597-95, ηηο ελδείμεηο ηνπ νπνίνπ ρξεώλακε ζηελ 

αηηνύζα. Απηό είρε σο απνηέιεζκα , λα έρεη ρξεσζεί γηα ην Α εμακ. 2019 153 θπβηθά , γηα ην Β εμακ. 2019 121 θπβηθά , Α 

εμακ. 2020 257 θπβηθά , γηα ην Β εμακ. 2020 138 θπβηθά, ελώ ε πξαγκαηηθή ηεο θαηαλάισζε από Α΄εμακ. 2019 έσο θαη 

ζήκεξα 10 θπβηθά. 

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

εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή ησλ παξαπάλσ θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2019. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 359,55 (ηέιε ύδξεπζεο Α & Β εμ. 2019, Α εμ΄ 2020 ) θαζώο θαη 46,74 πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αλαινγνύλ ΦΞΑ θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ 

 

6) Ζ αίηεζή 5306/13-07-2020 αίηεζή ηεο Γ.Α. ηνπ Γ. (ΑΦΚ 13……..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Β΄ 

εμακήλνπ 2018 ζην Εεπγνιαηηό , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ..  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 6704/17-07-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην ππ’ αξηζκ. Β46405 

πδξόκεηξν ε έλδεημε ζηηο 17-7-2020 ήηαλ 4641 θπβηθά θαη όρη 4851 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Β΄ εμακήλνπ 2018 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε  ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 110 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (5306/13-07-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 123,35 (ηέιε ύδξεπζεο β εμ΄ 2018  Εεπγνιαηηνύ )  θαη 16,03 (ην αλαινγνύλ 

ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο 

ηνπ. 

 

7) π’ αξηζκ. 9402/03-11-2020 αίηεζε ηεο Κ.Κ.  ηνπ Α. (ΑΦΚ 03…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ 

εμακήλνπ 2020 ζην Βνραηθό, ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9434/04-11-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη όηη γηα ην ππ’ αξηζκ. 

2900834 πδξόκεηξν ε έλδεημε ήηαλ 1914 θπβηθά (θαη όρη 2914 (15-09-2020) όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηέγξαςαλ. 

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

γλσκνδνηνύκε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 1000 θπβηθώλ (Α΄ εμακήλνπ 2020) από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9402/3-11-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

ΑΔΑ: 96ΕΔΩ9Π-ΒΑΨ



 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 2.495,40 (ηέιε ύδξεπζεο Α εμ΄ 2020  Βξαραηίνπ ) θαη 324,82 (ην αλαινγνύλ 

ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο 

ηνπ. 

 

8) π’ αξηζκ. 9215/27-10-2020 αίηεζή ηνπ Φ.Π. ηνπ Α. (ΑΦΚ 0…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ 

εμακήλνπ 2020 ζην Εεπγνιαηηό , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (9425/04-11-2020) ζην 126924 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Βξαράηη . Γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 θαηεγξάθεζαλ 135 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 17 Β΄ εμ. 2019 , 20 Α΄ εμάκελν 2019 , 30 Β΄εμακ. 2018. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 60 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 135 θπβηθώλ,  γηα ην Α΄ εμάκελν 2020.. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9215/27-10-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 45,00 (ηέιε ύδξεπζεο Α εμ΄ 2020  Βξαραηίνπ ) θαη 5,85 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) 

θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

9) π’ αξηζκ. 80740/29-09-2020 αίηεζε ηεο Κ.Π. ΠΑΛΑΓΗΧΣΑ ηνπ Θ. (ΑΦΚ 04….) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή 

θπβηθώλ λεξνύ Β΄ εμακήλνπ 2018 θαη Α΄ & Β΄ εμακήλνπ 2019 ζην Εεπγνιαηηό , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο 

ελδείμεσλ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9908/18-11-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην ππ’ αξηζκ. 179239/2 

πδξόκεηξν ε έλδεημε ζηηο 28-09-2020 ήηαλ 784 θπβηθά θαη όρη 960 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Β΄ εμακήλνπ 2018 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 25 θπβηθώλ γηα ην Β΄ εμακήλν 2018 θαζώο θαη 74 γηα ην 

Α΄ εμακήλν 2019 θαη 77 γηα ην Β΄ εμακήλν 2019 από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ.  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (8074/29-09-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 70,40 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμ΄ 2018 , Α & Β εμακ. 2019 ) θαη 9,15 (ην 

αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε 

άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

10) π’ αξηζκ. 9164/26-10-2020 αίηεζή ηνπ Γ.Α. ηνπ Α. (ΑΦΚ 02…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ 

εμακήλνπ 2020 ζην Θνθθώλη , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή 9428/4-11-2020) ζην 8924 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Θνθθώλη . Γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 θαηεγξάθεζαλ 269 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 
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ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 65 Β΄ εμ. 2019 , 62 Α΄ εμάκελν 2019 , 66 Β΄εμακ. 2018. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 110 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 269 θπβηθώλ,  γηα ην Α΄ εμάκελν 2020.  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9164/26-10-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 120,35 (ηέιε ύδξεπζεο  Α εμακ. 2020 ) θαη 14,26 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

11) π’ αξηζκ. 9165/28-10-2020 αίηεζε ηεο Γ.Α. ηνπ Γ. (ΑΦΚ 10……) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Β΄ 

εμακήλνπ 2018 θαη Α΄ εμακήλνπ 2020 ζην Εεπγνιαηηό, ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9433/4-11-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηεο αλσηέξσ, 

έλδεημε ζηηο 27-10-2020 ήηαλ 8078 θπβηθά θαη όρη 8417 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Α΄ εμακήλνπ 2020 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη 

γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 339 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ.  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9165/28-10-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 585,20 (ηέιε ύδξεπζεο  Α εμακ. 2020 ) θαη 76,08 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

12) π’ αξηζκ. 9906/18-11-2020 αίηεζή ηνπ Σ.Θ. ηνπ Γ. (ΑΦΚ 02….) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ 

εμακήλνπ 2019 θαη Α & Β εμ. 2018 ζην Βέιν , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή 9906/18-11-2020) ζην Ζ63763 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Βέιν . Γηα ην Α΄ εμάκελν 2019 θαηεγξάθεζαλ 304 θπβηθά, γηα ην Β΄ εμακήλνπ 2018 θαηεγξάθεζαλ 153 

θπβηθά θαη Α  εμ. 2018 θαηεγξάθεζαλ 189 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξαγκαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ 

ήηαλ : 0 Β΄ εμ. 2017 , 98 Β΄ εμάκελν 2016 , 44 Α΄εμακ. 2015. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο 

γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 87 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 304 θπβηθώλ, γηα ην Α΄ εμάκελν 2019. (γηα ηα εμάκελα  

Α & Β΄  2018 ε δηαγξαθή δελ κπνξεί λα γίλεη εθόζνλ ε θαηαλάισζε δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ κεγαιύηεξνπ 

ινγαξηαζκνύ ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ). 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9906/18-11-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  
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ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 95,00 (ηέιε ύδξεπζεο  Α εμακ. 2019 ) θαη 10,78 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

13) π’ αξηζκ. 8935/2-10-2020 αίηεζε ηεο Κ.Π. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Β΄ εμακήλν 2018 

έσο θαη Α΄ εμακήλνπ 2020 ζην Εεπγνιαηηό , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηεο 

ηνπ ζπδύγνπ ηεο Κ. Γ. (ΑΦΚ 1…..).  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9431/04-11-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηνπ 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 22-10-2020 ήηαλ 97 θπβηθά θαη όρη 9770 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ, δεδνκέλνπ όηη ζην Α 

εμ .2018 έγηλε αιιαγή πδξνκέηξνπ.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ηα εμάκελα : Β΄ εμακήλν 2018 έσο θαη Α΄ εμακήλνπ 2020 έγηλε θαηά 

ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 116 (Β εμ 

2018) 107 (Α εμ 2019) 116 ( Β εμ 2019) θαη 3 θπβηθά (Α εμ 2020) από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (8935/2-10-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 160,02 (ηέιε ύδξεπζεο  β εμακ. 2018 έσο α εμ 2020 ) θαη 20,82 (ην 

αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε 

άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

14) π’ αξηζκ. 7227/01-08-2019 αίηεζή ηνπ Γ.Γ. ηνπ Γ (ΑΦΚ 02……) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Β 

εμακήλνπ 2018 ζην Βέιν , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο ζην θαηάζηεκα πνπ λνηθηάδεη σο ζηεγλνθαζαξηζηήξην ηδηνθηεζίαο 

ΠΥΡΖΟΝΞΝΙΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ (ΑΦΚ 019987152).  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (9436/04-11-2020) ζην 2736 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Βέιν. Γηα ην Β εμακήλνπ 2018 θαηεγξάθεζαλ 369 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 168 Α΄ εμ. 2018 , 140 Β΄ εμάκελν 2017, 99 Α΄εμακ. 2017. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 27 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 369 θπβηθώλ,  γηα ην β΄ εμάκελν 2018. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (7227/01-08-2019)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 81,00 (ηέιε ύδξεπζεο  β εμακ. 2018 ) θαη 10,53 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

15) π’ αξηζκ. 9554/09-11-2019 αίηεζή ηνπ Α. Γ. ηνπ Α. (ΑΦΚ 0…….) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α 

εμακήλνπ 2020 ζηε Λεξάληδα , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο ζην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (9554/09-11-2020) ζην 10343/2 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Λεξάληδα. Γηα ην Α εμακήλνπ 2020 θαηεγξάθεζαλ 365 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 
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ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 17 Β΄ εμ. 2019 , 41 Α΄ εμάκελν 2019 , 17 Α΄εμακ. 2018. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 226 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 365 θπβηθώλ, γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9554/09-11-2019)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 371,00 (ηέιε ύδξεπζεο α εμακ. 2020 ) θαη 48,23 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

17) π’ αξηζκ. 9932/19-11-2020 αίηεζε ηεο Π.Α. (ΑΦΚ 12…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Α΄ 

εμακήλν 2020 ζην ΒΟΑΣΑΡΗ  , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηεο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 10552/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηεο 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 1-1-2020 ήηαλ 437 θπβηθά θαη όρη 337 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Α΄ εμακήλν 2020 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε 

θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 100 θπβηθώλ (Α εμ 2020) από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ, θαη ηελ 

επαλαβεβαίσζε ησλ θπβηθώλ απηώλ ζην Β΄ εμακήλν 2019. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9932/19-11-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 82,60 (ηέιε ύδξεπζεο α εμακ. 2020 ) θαη 10,74 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

18) π’ αξηζκ. 9493/05-11-2020 αίηεζε ηνπ Α.Γ. (ΑΦΚ 0…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Α΄ 

εμακήλν 2020 ζην ΒΟΑΣΑΡΗ , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 10553/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηνπ 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 1-7-2020 ήηαλ 369 θπβηθά θαη όρη 450 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε 

θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 81 θπβηθώλ (Α εμ 2020) από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ.. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9493/05-11-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 32,40 (ηέιε ύδξεπζεο α εμακ. 2020 ) θαη 4,21 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 
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19) π’ αξηζκ. 9979/20-11-2020 αίηεζε ηνπ Π.Γ. (ΑΦΚ 01…..) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Β΄ 

εμακήλν 2017 έσο θαη ην Α΄ εμακήλν 2020 ζην Σαιθί , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν ηεο 

νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 10555/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηνπ 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 10-12-2020 ήηαλ 243 θπβηθά θαη όρη 534 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ,  ε ρξέσζε γηα ηα εμάκελα από Β΄ εμακήλν 2017 έσο θαη ην Α΄ εμακήλν 2020 έγηλε θαηά ηξόπν 

πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 50 θπβηθώλ (Β εμ 

2017), 50 θπβηθώλ (Α εμ 2018), 50 θπβηθώλ (Β εμ 2018) 50 θπβηθώλ (Β εμ 2019), 50 θπβηθώλ (Α εμ 2019) , 41 θπβηθώλ 

(Α εμ 2020), από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9979/20-11-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 116,40 (ηέιε ύδξεπζεο από β εμ 2017 έσο α εμ 2020 ) θαη 15,13 (ην 

αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε 

άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

20) π’ αξηζκ. 8880/19-10-2020 αίηεζε ηνπ .Δ. (ΑΦΚ 05…….) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Β΄ 

εμακήλν 2019 έσο θαη ην Α΄ εμακήλν 2020 ζην Πνπιηλαξη , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν 

ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 10554/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηνπ 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 19-10-2020 ήηαλ 5381 θπβηθά θαη όρη 5543 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ρξέσζε γηα ηα εμάκελα Β΄ εμακήλν 2019 έσο θαη Α΄ εμακήλν 2020 έγηλε θαηά ηξόπν 

πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 56 θπβηθώλ (Β εμ 

2019), 106 θπβηθώλ (Α εμ 2020), από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ.. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (8880/19-10-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 116,40 (ηέιε ύδξεπζεο από β εμ 2017 έσο α εμ 2020 ) θαη 15,13 (ην 

αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε 

άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

21) π’ αξηζκ. 6591/15-07-2020 αίηεζε ηεο .Π. (ΑΦΚ 0……) κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ ην Β΄ 

εμακήλν 2018 ζην Θνθθώλη , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηεο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (10648/16-12-2020) ζην 265626 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Βξαράηη . Γηα ην Β΄ εμάκελν 2018 θαηεγξάθεζαλ 237 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 
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ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 61 Α΄ εμ. 2018 , 14 Β εμάκελν 2017 , 37 Α΄εμακ. 2017. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 92 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 237 θπβηθώλ,  γηα ην Β΄ εμάκελν 2018. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (6591/15-07-2020)  αίηεζε ηεο αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 182,55 (ηέιε ύδξεπζεο από β εμ 2018 ) θαη 23,73 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

22) π’ αξηζκ. 9901/21-10-2019 αίηεζε ηνπ .Β. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ ην α΄ εμάκελν 2019 ζηε 

Λεξάληδα, ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο ζην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ (νηθία ηεο ζαλνύζεο κεηέξαο ηνπ Πνισκνύ Καξίθαο).  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (10913/28-12-2020) ζην 3859386 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Λεξάληδα. Γηα ην Α εμακήλνπ 2019 θαηεγξάθεζαλ 498 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ 

ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 14 Β΄ εμ. 2018 , 72 Α΄ εμάκελν 2018 , 21 β΄εμακ. 2017. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ 

παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 215 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 498 θπβηθώλ, γηα ην Β΄ εμάκελν 2019. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9901/21-10-2019)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 645,00 (ηέιε ύδξεπζεο από Α εμ 2019 ) θαη 83,85 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

23) π’ αξηζκ. 10571/1-12-2020 αίηεζή ηεο Γ.Β. ηνπ Γ. (ΑΦΚ 11…..) κε ηελ νπνία δεηά δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ Α΄ 

εμακήλνπ 2020 ζην Βξαράηη , ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 10571/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην ππ’ αξηζκ. 41196105 

πδξόκεηξν ε έλδεημε ήηαλ 2612 θπβηθά θαη όρη 3012 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Α εμ. 2020 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη 

γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 400 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηεο αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (10571/1-12-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 664,20 (ηέιε ύδξεπζεο από Α εμ 2020 ) θαη 86,35 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 
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24) π’ αξηζκ. 11064/31-12-2020 αίηεζε ηνπ Θ.Π. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ ην α΄ εμάκελν 2020 & 

β΄ εμ. 2019 ζην Θνθθώλη , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο ζην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (11064/31-12-2020) ζην 98345842 πδξόκεηξν, 

πνπ βξίζθεηαη ζην Θνθθώλη γηα ην α΄ εμάκελν 2020 & β΄ εμ. 2019. Γηα ην Ά εμακήλν 2020 θαηεγξάθεζαλ 422 θπβηθά θαη 

ε θαηαλάισζε ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ πξαγκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 84 Α΄ εμ. 2019 , 156 Β΄ εμάκελν 2018 , 

105 Α΄εμακ. 2018. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 88 θπβηθώλ από 

ην ζύλνιν ησλ 422 θπβηθώλ, γηα ην α΄ εμάκελν 2020. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (11064/31-12-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 264,00 (ηέιε ύδξεπζεο από Α εμ 2020 ) θαη 34,32 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

25) π’ αξηζκ. 10901/28-12-2020 αίηεζε ηνπ Θ.. (ελνηθηαζηήο αθηλήηνπ Φ.Π.. ΑΦΚ 05….)  κε ηελ νπνία δεηά ηε 

δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην Α΄ εμακήλν 2020 ζην ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ γηα ην 

πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 131/11-01-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην πδξόκεηξν ηνπ 

αλσηέξσ, έλδεημε ζηηο 27-12-2020 ήηαλ 1549 θπβηθά θαη όρη 1557 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε γηα ην Α΄ εμάκελν 2020 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε θαη γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 8 θπβηθώλ (Α εμ 2020) από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (10901/28-12-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 8,00 (ηέιε ύδξεπζεο από Α εμ 2020 ) θαη 1,04 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο 

ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

26) π’ αξηζκ. 10017/23-11-2020 αίηεζε ηνπ Θ.Γ. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ ην α΄ εμάκελν 2020 & 

β΄ εμ. 2019 ζην Θνθθώλη , ιόγσ ππόγεηαο δηαξξνήο ζην πδξόκεηξν ηεο νηθίαο ηνπ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία, δηαπηζηώλεη ππόγεηα δηαξξνή (11064/31-12-2020) ζην 98345842 πδξόκεηξν, πνπ 

βξίζθεηαη ζην Θνθθώλη γηα ην α΄ εμάκελν 2020. Γηα ην Α εμακήλνπ 2020 θαηεγξάθεζαλ 366 θπβηθά θαη ε θαηαλάισζε 

ησλ ηξηώλ πξνεγνπκέλσλ πξαγκαηηθώλ ινγαξηαζκώλ ήηαλ : 25 Β΄ εμ. 2019 , 35 Α΄ εμάκελν 2019 , 25 Β΄εμακ. 2019. 

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. β΄ ηνπ παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 237 θπβηθώλ από ην ζύλνιν ησλ 366 

θπβηθώλ, γηα ην α΄ εμάκελν 2020. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 
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- ηνλ ππ’ αξηζκ. (10017/23-11-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 357,00 (ηέιε ύδξεπζεο από Α εμ 2020 ) θαη 46,41 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

27) π’ αξηζκ. 9300/29-10-2020 αίηεζε ηεο Π.Η. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην α΄ εμάκελν 

2006 ζην Πνπιελάξη .  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (1425/2-03-2021), δηαπηζηώλεη όηη ην αλσηέξσ αθίλεην δελ έρεη θαηαλαιώζεη ηα 

θπβηθά ηα νπνία ηεθκαξηά έρεη ρξεσζεί, δηόηη είλαη αθαηνίθεην θαη εγθαηαιειεηκκέλν άλσ ησλ 15 εηώλ.   

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. γ΄ ηνπ παξόληνο γλσκνδνηνύκε γηα ηελ δηαγξαθή 420 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ  

αλσηέξσ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (9300/29-10-2020)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 161,60 (ηέιε ύδξεπζεο από Ύδξεπζε Α εμακ. 2010 έσο θαη ζήκεξα) θαη 

20,38 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ 

ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

28) π’ αξηζκ. 7791/20-08-2019 αίηεζε ηνπ Κ.Φ. κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή θπβηθώλ λεξνύ από ην β΄ εμάκελν 

2018 ζην Βξαράηη ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ .  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (7791/20-08-2021), ζην ππ’ αξηζκ. Β46405 πδξόκεηξν ε έλδεημε ζηηο 21-08-

2019 ήηαλ 4295 θπβηθά θαη όρη 4387 όπνπ εθ παξαδξνκήο θαηαγξάθεθαλ. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε 

ρξέσζε γηα ην Β΄ εμακήλνπ 2018 έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη 

γλσκνδνηνύκε γηα ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 92 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ  αλσηέξσ.. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

- ηνλ ππ’ αξηζκ. (7791/20-08-2019)  αίηεζε ηνπ αλσηέξσ  

- ηελ ππ’ αξηζκ. 52/2021 Α.Γ.Π (90ΓΜΥ9Ξ-ΝΠ1) 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 39,80 (ηέιε ύδξεπζεο από Β εμ 2018 ) θαη 5,17 (ην αλαινγνύλ ΦΞΑ) θαη ηηο ηπρόλ 

πξνζαπμήζεηο απηνύ, θαη πνζνύ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΧΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΧΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1 Ύδξεπζε α εμακ. 2019 871/2020 Σ.Θ. 0… 20,00 20,00 

2 ΦΞΑ 24% Ύδξεπζε   

α εμακ. 2019 

873/2020 >> >> 4,80 4,80 

3 Ύδξεπζε  874/2020 >> >> 20,40 20,40 
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β εμακ. 2019 

4 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε  

β εμακ. 2019 

875/2020 >> >> 0,05 0,05 

5 ΦΞΑ 24% Ύδξεπζε   

α εμακ. 2019 

876/2020 >> >> 4,80 4,80 

6 Ύδξεπζε Β εμακ. 2020 969 Λ.Γ. 0…. 3,34 3,34 

7 ΦΞΑ Ύδξεπζε  

Β εμακ. 2020 

971 >> >> 4,80 4,80 

8 Ύδξεπζε α εμακ. 2020 920/2020 Θ.Π.  0…. 836,00 689,00 

9 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε  921/2020 >>  106,08 89,57 

10 Ύδξεπζε Β εμακ. 2019 868/2020 Ξ.Γ. 0…. 57,60 25,60 

11 ΦΞΑ Ύδξεπζε 

 Β εμακ. 2019 

869/2020 >> >> 4,86 3,33 

12 ΦΞΑ Ύδξεπζε 

 Α εμακ. 2019 

871/2020 Γ.Ξ. 0…. 113,00 93,00 

13 ΦΞΑ Ύδξεπζε 

 Α εμακ. 2019 

871/2020 >> >> 12,09 12,09 

14 Ύδξεπζε Β εμακ. 2019 873/2020 >> >> 81,00 61,00 

15 ΦΞΑ Ύδξεπζε  

Β εμακ. 2019 

874/2020 >> >> 7,93 7,93 

16 Ύδξεπζε Α εμακ. 2020 926/2020 >> >> 225,55 205,55 

17 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 2020 927/2020 >> >> 26,72 26,72 

18 Ύδξεπζε β εμακ. 2018 695/2019 Γ.Α. 1…. 262,35 123,35 

19 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 2018 696/2019 >> >> 31,51 16,03 

20 Ύδξεπζε Α εμακ. 

2020 

926/2020 Κ.Κ. 0…. 2.495,40 2.495,40 

21 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

927/2020 >> >> 327,21 324,82 

22 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

926/2020 Φ.Ξ. 0…. 95,00 45,00 

23 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

927/2020 >> >> 9,75 5,85 

24 Ύδξεπζε β εμακ. 
2018 

714/2019 Κ.Ξ. 0…. 50,80 10,00 

25 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

715/2019 >> >> 4,00 1,3 

26 Ύδξεπζε α εμακ. 
2019 

787/2019 >> >> 49,60 29,60 

27 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

788/2019 >> >> 3,85 3,85 

28 Ύδξεπζε β εμακ. 
2019 

862/2020 >> >> 50,80 30,80 

29 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

863/2020 >> >> 4,00 4,00 

30 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

920/2020 Γ.Α. 0…. 129,68 120,35 

31 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

921/2020 >> >> 14,26 14,26 

32 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

923/2020 Γ.Α. 1…. 638,00 585,20 
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33 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

923/2020 >> >> 80,34 76,08 

34 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2019 

787/2019 Ρ.Θ.  0…. 287,00 95,00 

35 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

788/2019 >> >> 34,71 12,35 

36 Ύδξεπζε β εμακ. 
2019 

850/2020 Κ.Γ. 1…. 76,00 56,00 

37 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

851/2020 >> >> 7,28 7,28 

38 Ύδξεπζε α εμακ. 
2020 

899/2020 >> >> 60,00 1,2 

39 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2020 

900/2020 >> >> 5,20 0,15 

40 Ύδξεπζε β εμακ. 
2018 
 

703/2019 >> >> 76,00 56,00 

41 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

Β ΔΜΑΚ. 2018 

704/2019 >> >> 7,28 7,28 

42 Ύδξεπζε α εμακ. 
2019 

793/2019   67,00 47,00 

43 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
α ΔΜΑΚ. 2019 

793/2019   6,11 6,11 

44 Ύδξεπζε β εμακ. 
2018 

714/2019 Π.Β. 0…. 482,00 81,00 

45 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2018 

715/2019 >> >> 60,06 10,53 

46 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

893/2020 Α.Γ. 0…. 470,00 371,00 

47 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2020 

894/2020 >> >> 58,50 48,23 

48 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

926/2020 Ξ.Α. 1…. 131,00 82,60 

49 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

927/2020 >> >> 14,43 10,74 

50 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2020 

926/2020 Α.Γ. 0…. 54,80 32,40 

51 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

927/2020 >> >> 4,52 4,21 

52 Ύδξεπζε β εμακ. 
2017 

739/2018 Ξ.Γ. 0…. 33,00 20,00 
(3876Γ) 

53 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2017 

741/2018 >> >> 2,60 2,60  
(4028Γ) 

54 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2018 

812/2018 >> >> 23,27 20,00 
(7175Γ) 

55 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

814/2018 >> >> 2,60 2,60 
(7175Γ) 

56 Ύδξεπζε Β εμακ. 
2018 

726/2019 >> >> 36,22 20,00 

57 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

727/2019 >> >> 2,60 2,60 

58 Ύδξεπζε Β εμακ. 

2019 

818/2020 >> >> 40,00 20,00 

59 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

819/2020 >> >> 2,60 2,60 

60 Ύδξεπζε α εμακ. 

2019 

781/2019 >> >> 40,00 20,00 

61 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

782/2019 >> >> 2,60 2,60 

62 Ύδξεπζε α εμακ. 

2020 

914/2020 >> >> 40,00 16,40 
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63 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

915/2020 >> >> 2,60 2,13 

64 Ύδξεπζε β εμακ. 
2019 

847/2019 Π.Δ. 0…. 42,40 22,40 
(3677/2020) 

65 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2019 

848/2020 >> >> 2,912 2,912 
(3677/2020) 

66 Ύδξεπζε α εμακ. 
2020 

911/2020 >> >> 103,00 68,20 

67 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

912/2020 >> >> 10,79 8,87 

68 Ύδξεπζε β εμακ. 

2018 

735/2019 Π.Ξ. 0…. 202,55 182,55 

69 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

736/2019 >> >> 23,73 23,73 

70 Ύδξεπζε α εμακ. 

2020 

784/2019 Π.Κ. 0…. 869,00 645,00 

71 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

785/2019 >> >> 110,37 83,85 

72 Ύδξεπζε α εμακ. 

2020 

927/2020 Γ.Β.  1…. 701,00 664,20 

73 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

927/2020 >> >> 88,53 86,35 

74 Ύδξεπζε α εμακ. 
2020 

920/2020 Θ.Ξ. 0…. 641,00 264,00 

75 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

921/2020 >> >> 80,73 34,32 

76 Ύδξεπζε α εμακ. 
2020 

923/2020 Θ. Π. (ελνηθηαζηήο αθηλήηνπ 
Τ.Ξ.. ΑΦΚ 0…)   

0…. 88,00 8,00 

77 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

924/2020 >> >> 8,84 1,04 

78 Ύδξεπζε α εμακ. 
2020 

920/2020 Θ.Γ. 0…. 473,00 357,00  

79 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

921/2020 >> >> 58,89 46,41 

80 Ύδξεπζε α εμακ. 

2020 

911/2020 Ξ.Η. 0… 28,00 8,00 

81 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2020 

912/2020 >> >> 1,04 1,04 

82 Ύδξεπζε Β εμακ. 
2019 

847/2020 >> >> 28,00 8,00 

83 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2019 

848/2020 >> >> 1,04 1,04 

84 Ύδξεπζε α εμακ. 
2019 

771/2019 >> >> 28,00 8,00 

85 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2019 

772/2019 >> >> 1,04 1,04 

86 Ύδξεπζε Β εμακ. 
2018 

732/2019 >> >> 28,00 8,00 

87 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2018 

733/2019 >> >> 1,04 1,04 

88 Ύδξεπζε α εμακ. 
2018 

815/2018 >> >> 28,00 8,00 

89 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

816/2018 >> >> 1,04 1,04 

90 Ύδξεπζε Β εμακ. 
2017 

751/2018 >> >> 21,00 8,00 

91 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2017 

752/2018 >> >> 1,04 1,04 

92 Ύδξεπζε α εμακ. 
2017 

777/2017 >> >> 28,00 8,00 

93 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2017 

778/2017 >> >> 1,04 1,04 
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94 Ύδξεπζε β εμακ. 
2016 

660/2016 >> >> 28,00 8,00 

95 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2016 

661/2016 >> >> 1,04 1,04 

96 Ύδξεπζε α εμακ. 
2016 

444/2016 >> >> 28,00 8,00 

97 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2016 

445/2016 >> >> 1,04 1,04 

98 Ύδξεπζε β εμακ. 
2015 

347/2016 >> >> 28,00 8,00 

99 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2015 

348/2016 >> >> 1,04 1,04 

100 Ύδξεπζε α εμακ. 
2015 

430/2015 >> >> 28,00 8,00 

101 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2015 

431/2015 >> >> 1,04 1,04 

102 Ύδξεπζε β εμακ. 
2014 

301/2015 >> >> 28,00 8,00 

103 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2014 

302/2015 >> >> 1,04 1,04 

104 Ύδξεπζε α εμακ. 
2014 

267 >> >> 28,00 8,00 

105 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2014 

269 >> >> 1,04 1,04 

106 Ύδξεπζε β εμακ. 
2013 

23 >> >> 28,00 8,00 

107 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2013 

24 >> >> 1,04 1,04 

108 Ύδξεπζε α εμακ. 
2013 

233/2013 >> >> 28,00 8,00 

109 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2013 

234/2013 >> >> 1,04 1,04 

110 Ύδξεπζε β εμακ. 
2012 

160/2013 >> >> 28,00 8,00 

111 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 

2012 

161/2013 >> >> 1,04 1,04 

112 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
Α ΔΜ. 2012 

38/2013 >> >> 1,04 1,04 

113 Ύδξεπζε Α εμακ. 
2012 

46/2013 >> >> 28,00 8,00 

114 Ύδξεπζε Β εμακ. 

2011 

262/2012 >> >> 26,40 6,40 

115 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
Β ΔΜ. 2011 

265/2012 >> >> 0,83 0,83 

116 Ύδξεπζε α εμακ. 

2011 

138/2012 >> >> 26,40 6,40 

117 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2011 

140/2012 >> >> 0,83 0,83 

118 Ύδξεπζε Β εμακ. 

2010 
 

62 >> >> 26,40 6,40 

119 Ύδξεπζε Α εμακ. 

2010 

40 >> >> 26,40 6,40 

120 Ύδξεπζε β εμακ. 

2018 

692/2019 Κ.Φ. 0… 65,00 39,80 

121 ΦΞΑ 13% Ύδξεπζε 
2018 

693/2019 >> >> 5,85 5,17 

 

Ο Σαμίας  Ο Αν. Προχζηαμένος     Ζ Προχζηαμένη  
Σμ. Δζόδφν & Γημοηικής Περιοσζίας Γ/νζης Οικ.Τπηρ.   

 
φη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης      Αθ. Σζεκούρα  
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Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Ξξόεδξν 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. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 212/2021 

  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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