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ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  
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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 27/13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   198/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 13η  Ηοσλίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

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

4933/08.07.2022  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. 

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

Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απόληεο : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο , β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο , έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 8ο :  Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ κ.λ.π. 
      

  Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  όγδοο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο ηελ από 07.07.2022  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ε νπνία 

έρεη σο θάησζη : 

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

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ, 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) Θαηόπηλ ειέγρνπ ε ππεξεζία δηαπηζηώλεη όηη ζηoλ ππόρξεν Ε. .  (ΑΦΚ 0…) βεβαηώζεθε νθεηιή ΡΑΞ εηώλ 2017-

2018, ε νπνία απαηηείηαη λα δηαγξαθεί, εθόζνλ βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο, δηόηη ν αλσηέξσ πξνζθόκηζε Δ9 ησλ 

εηώλ ζηα νπνία δελ έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ ην νηθόπεδν γηα ην νπνίν ρξεώζεθε , (ελώ απηό είρε ήδε πσιεζεί θαη 

είρε δεισζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6106/5-5-2016 ζηνλ Γήκν) , σο παξαθάησ:  

ΑΔΑ: 6ΠΡΕΩ9Π-Η90



γηα ηα ΡΈΙΖ ΡΑΞ ΒΔΙΝ - Ξεξίνδνο πνι. 01/01/2017 - 31/12/2018 - Ρ.Α.Ξ. Γ.Γ. Γ.Γ. ΘΟΖΛΩΛ ΘΟΖΛΩΛ 

Θσδηθόο:23231 01/01/2018 - 31/12/2018,  Ηδηνθηήηεο Ε. Π. Λ. Α. ΝΗΘΗΑΘΝ ΝΗΘΝΞΔΓΝ η.κ.:525,30 κε ει/κελν 

0,00 % θηίζκαηνο 100,00 % νηθνπέδνπ. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

-Δ9 ηνπ έηνπο 2017 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή πνζνύ 3,70 (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ 

πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, από ηνλ ππόρξεν 

 

2) Ζ αίηεζή ηνπ θ. Θ. Γ.  ηνπ Β. (ΑΦΚ 0..), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή ηειώλ άξδεπζεο εηώλ 2006 θαη 2007 

ζην Βνρατθό , ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο. 

Κεηά από αλαδήηεζε ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ , δελ αλεβξέζεθαλ δειηία άξδεπζεο ζηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρεη 

αξδεπηεί ν αλσηέξσ, όπσο επίζεο δελ αλεβξέζεθε απόδεημε απνζηνιήο ή παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ . 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

Ξαξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ (πνζνύ 58,70€) θαη ησλ 

πξνζαπμήζεσλ απηνύ , από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο 

νθεηιέο ηνπ. 

 

3) Ζ αίηεζή ηνπ θ. Η. Γ. ηνπ Β. (ΑΦΚ 0…), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ ηειώλ άξδεπζεο 

εηώλ 2010-12 ζην Βνρατθό , ιόγν κε ιήςεο εηδνπνηεηεξίνπ . 

Κεηά από αλαδήηεζε ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ , δελ αλεβξέζεθε απόδεημε απνζηνιήο ή παξαιαβήο ηεο εηδνπνίεζεο 

ηνπ Γήκνπ . 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

Ξαξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ ησλ ρξεώζεσλ , από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν, πνπ αθνξνύλ ζηα ηειε άξδεπζεο εηώλ 2010-12 ζην Βνρατθό . 

 

5) Ζ αίηεζή ηεο θ. Γ. Φ.(ΑΦΚ 0…), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή πνζνύ νθεηιήο  θπβηθώλ λεξνύ Α΄ εμακήλνπ 

2021 ζην Βξαράηη, ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ. 

Από ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο θαίλεηαη όηη ε θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ ηνπ πδξνκέηξνπ ηεο αλσηέξσ γηα ην Α΄ εμ. 

2021, έγηλε από 7/1/2021 έσο 16/8/2021 , δειαδή δηάζηεκα κεγαιύηεξνπ ηνπ εμακήλνπ πνπ νξίδεη ν Θαλνληζκόο  

( θαηά 1 κήλα θαη 15 εκέξεο), κε απνηέιεζκα ε αλσηέξσ λα έρεη ρξεσζεί πεξηζζόηεξα θπβηθά κε ρξέσζε 1,00€ . 

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

ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπιένλ ησλ 100 θπβηθώλ (92 θπβηθά) κε ηελ ηηκή/θπβηθό: 0,40€ αληί 

1,00€  

. Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019 Δηζεγνύκαζηε: 
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ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 63,20€ (ηέιε ύδξεπζεο Α εμ' 2021 ) θαη ηνπ πνζνύ 8.27 (ΦΞΑ 13%) θαη 

ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηώλ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε 

άιιεο νθεηιέο ηνπ.  

 

6) Θαηόπηλ ειέγρνπ ε ππεξεζία δηαπηζηώλεη όηη ζηνλ ππόρξεν Θ. Γ.(ΑΦΚ 0…) βεβαηώζεθε νθεηιή ΡΑΞ εηώλ 2017-

2018, ε νπνία απαηηείηαη λα δηαγξαθεί, δηόηη βεβαηώζεθε εθ παξαδξνκήο , δηόηη ππάξρεη ε από 01/06/2017 αίηεζε 

γηα ραξαθηεξηζκό ηνπ αθηλήηνπ ησλ 74,29 η.κ σο  ειεθηξνδνηνύκελνπ (από ηελ 31831139 παξνρή ξεύκαηνο) θαη 

όρη σο κε ειεθηξνδνηνύκελνπ  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή πνζνύ 2,29 ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, από ηελ ππόρξεν. 

 

7) Ζ αίηεζή ηνπ θ. Π. . ηνπ Γ. (ΑΦΚ 0…), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή ηειώλ άξδεπζεο έηνπο 2021 ζηελ 

Ξνπιίηζα , ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο. 

Κεηά από αλαδήηεζε ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ, δηαπηζηώζεθε όηη ζηηο 5-7-2021 ν αλσηέξσ ρξεώζεθε 2 ώξεο άξδεπζεο 

κε ην πνζό ησλ 70,00 € αληί ηνπ νξζνύ πνζνύ ησλ 35,00 (2 σξεο Σ 17,50€) . 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 4735/2022 αίηεζε ηνπ αλσηέξσ 

Ξαξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ (πνζνύ 35,00€) θαη ησλ 

πξνζαπμήζεσλ απηνύ , από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο 

νθεηιέο ηνπ. 

 

8) Ζ αίηεζή ηεο θ. Ρ. Β.(ΑΦΚ 1…), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή πνζνύ νθεηιήο θπβηθώλ λεξνύ Β΄ εμακήλνπ 2021 

ζην Θνθθσλη , ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ. 

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ αξηζκ.: 10551/14-12-2020 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην ππ’ αξηζκ. 375051 

πδξόκεηξν ε έλδεημε ζηηο 06/4/2022 ήηαλ 5215 θαη όρη 5271. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε 

θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 56 

θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2021. Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019 Δηζεγνύκαζηε: 

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 31,40€ (ηέιε ύδξεπζεο Β εμ' 2021 ) θαη ηνπ πνζνύ 4,082 (ΦΞΑ 13%) 

θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηώλ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ 

κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

9) Ζ αίηεζή ηνπ θ. Ι. Α.ηνπ Γ. , κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή ηειώλ άξδεπζεο εηώλ 2020 θαη 2021 ζηελ 

Δπαγγειίζηξηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ζαλόληα παηέξα ηνπ , ιόγσ ιαλζαζκέλεο ρξέσζεο. 

Κεηά από έιεγρν ηεο ππεξεζίαο πξνθύπηεη όηη εθ παξαδξνκήο ρξεώζεθε κε ηα ηέιε άξδεπζεο ν Ι. Γ. ηνπ Α. (ΑΦΚ 

0…) θαη όρη ν Ι.  Γ. ηνπ Β. (ΑΦΚ 1…) ν νπνίνο απνδέρεηαη λα ρξεσζεί δηόηη έρεη αξδεπηεί .  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3. ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Λ.3463/2006 . 
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-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

- ππ’ αξηζκ 5417/28-52022 αίηεζε  

-ππ’ αξηζκ. 4856/2022 αίηεζε άξδεπζεο  

-ηα εκεξήζηα δειηία άξδεπζεο εηώλ 2020-2021 ηεο Δπαγγειίζηξηαο  

Ξαξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά ησλ ρξεώζεσλ από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν Ι. Γ. 

ηνπ Α. (ΑΦΚ 0…) πνζνύ 160,00€ (ρσξίο ηηο κέρξη ηώξα πξνζαπμήζεηο απηνύ γηαηί νθείιεηαη ζε ιάζνο ηεο 

ππεξεζίαο) , ζηνλ Ι. Γ. ηνπ Β. (ΑΦΚ 1…) ν νπνίνο απνδέρεηαη ηελ ρξέσζε .  

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΩΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΩΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑ 

ΦΖ  

1 ΡΈΙΖ ΡΑΞ ΒΔΙΝ - 
Ξεξίνδνο πνι. 
01/01/2017 - 
31/12/2018 - Ρ.Α.Ξ. 
Γ.Γ. Γ.Γ. ΘΟΖΛΩΛ 
ΘΟΖΛΩΛ 
Θσδηθόο:23231 
01/01/2018 - 
31/12/2018,  Ηδηνθηήηεο 
Ε.Π. Λ.  Α.  ΝΗΘΗΑΘΝ 
ΝΗΘΝΞΔΓΝ η.κ.:525,30 
κε ει/κελν 0,00 % 
θηίζκαηνο 100,00 % 
νηθνπέδνπ  

940 Ε. Π. 0… 1,85 1,85 

2 ΡΈΙΖ ΡΑΞ ΒΔΙΝ - 
Ξεξίνδνο πνι. 
01/01/2017 - 
31/12/2018 - Ρ.Α.Ξ. 
Γ.Γ. Γ.Γ. ΘΟΖΛΩΛ 
ΘΟΖΛΩΛ 
Θσδηθόο:23231 
01/01/2017 - 
31/12/2017,  Ηδηνθηήηεο 
Ε.Π. Λ.  Α.    ΝΗΘΗΑΘΝ 
ΝΗΘΝΞΔΓΝ η.κ.:525,30 
κε ει/κελν 0,00 % 
θηίζκαηνο 100,00 % 
νηθνπέδνπ  

940 >> >> 1,85 1,85 

3 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ ΓΓ 
ΒΝΣΑΗΘΝ ΔΡΝΠ 2006 

1/102 Θ. Γ. 0… 23,48 23,48 

4 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ ΓΓ 
ΒΝΣΑΗΘΝ ΔΡΝΠ 2006 

1/98 >> >> 35,22 35,22 

5 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ ΓΓ 
ΒΝΣΑΗΘΝ ΔΡΝΠ 2010-
2011-2012 

225/2012 Η.Γ. 0… Γηαγξαθή 

πξνζαπμήζεσλ  

Γηαγξαθή 

πξνζαπμήζεσλ 

6 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ ΓΓ 
ΒΝΣΑΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011 

224/2012 >> >> >> >> 

7 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ ΓΓ 
ΒΝΣΑΗΘΝ ΔΡΝΠ 2012 

1/26Α/201
0 

>> >> >> >> 

8 ΓΟΔΠΖ Α ΔΜΑΚΖΛΝ 
2021 ΓΔ ΒΟΑΣΑΡΗΝ  - 
Θσδ. δξ. 00001566, 
Βνεζ. Θσδ. δξ. 0-
ΠΑΚ0059, Αξ. δξ. 
106154, Α΄ΔΜΑΚΖΛΝ 
2021 ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - 
ΘΑΘΑΟΝ ΞΝΠΝ 

276 Γ. Φ. 0… 152,00 63,20 

9 ΦΞΑ 13% ΑΞΝ ΡΔΙΖ 
ΓΟΔΠΖΠ 

277 >> >> 17,16 8,27 
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Α΄ΔΜΑΚΖΛΝ ΓΔ 
ΒΟΑΣΑΡΗΝ - Θσδ. δξ. 
00001566, Βνεζ. Θσδ. 
δξ. 0-ΠΑΚ0059, Αξ. 
δξ. 106154, 
Α΄ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 
ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - ΦΞΑ 
13,00% 

1
0 

Ρέιε ΡΑΞ Βέινπ 2017-
2018 

940 Θ. Γ. 0… 2,29 2,29 

1
1 

Ρειε άξδεπζεο 
Ξνπιίηζαο έηνπο 2021 
(5-7-2021) 

1009 Ξ. Π. 0.. 70,00 35,00 

1
2 

ΓΟΔΠΖΠ Β΄ 
ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 ΡΘ 
ΘΝΘΘΩΛΗΝ - Θσδ. 
δξ. 00008723, Βνεζ. 
Θσδ. δξ. 1-40132, Αξ. 
δξ. 375051, 
Β΄ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 
ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - 
ΘΑΘΑΟΝ ΞΝΠΝ 

334/2022 Ο. Β. 1… 75,00 31,40 

13 ΦΞΑ 13% ΑΞΝ ΡΔΙΖ 
ΓΟΔΠΖΠ Β΄ 
ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 ΡΘ 
ΘΝΘΘΩΛΗΝ - Θσδ. 
δξ. 00008723, Βνεζ. 
Θσδ. δξ. 1-40132, Αξ. 
δξ. 375051, 
Β΄ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 
ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - ΦΞΑ 
13,00% 

335/2022 >> >> 7,15 4,082 

14 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ  Ρ.Θ. 
ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ ΔΡΝΠ 
2020 - 4 ΩΟΔΠ /16-6-
2020 

938/2021 Ι.Γ. 0… 40,00 Κεηαθνξά 
ζηνλ  

ΙΗΝΛΡΟΖ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

ηνπ 
ΒΑΠΗΙΔΗΝ 

(ΑΦΚ 
111975739  

15 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ  Ρ.Θ. 
ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ ΔΡΝΠ 
2020 - 4 ΩΟΔΠ/26-7-
2020 

938/2021 >> >> 40,00 >> 

16 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ  Ρ.Θ. 
ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ ΔΡΝΠ 
2021 - 4 
ΩΟΔΠΣ10/ΘΝΘΘΗΛΗΑ/25
-6-2021 

294 >> >> 40,00 >> 

17 ΡΔΙΖ ΑΟΓΔΠΖΠ  Ρ.Θ. 
ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ ΔΡΝΠ 
2021 - 4 
ΩΟΔΠΣ10/ΘΝΘΘΗΛΗΑ/22
-7-2021 

294 >> >> 40,00 >> 

 
Ο Σαμίας  Ο Αν. Προϊζηάμενος    H. Προϊζηάμενη  

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

 
ωη. 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  

ΑΔΑ: 6ΠΡΕΩ9Π-Η90



                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

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

ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο 

από ηνπο ππόρξενπο, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ εηζεγεηηθά θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε απηά. 

2.- Δγκρίνει ηελ κεηαθνξά ησλ ρξεώζεσλ από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν Λ. Γ. ηνπ Α. (ΑΦΜ 0…) πνζνύ 

160,00€ (ρσξίο ηηο κέρξη ηώξα πξνζαπμήζεηο απηνύ γηαηί νθείιεηαη ζε ιάζνο ηεο ππεξεζίαο) , ζηνλ Λ. Γ. 

ηνπ Β. (ΑΦΜ 1…) ν νπνίνο απνδέρεηαη ηελ ρξέσζε  (περ. 9). 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 198/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

    

 

 ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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