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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            
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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 37/05 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   279/2022. 

  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 5η  Οκηωβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Ανηιπροέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 7647/30.09.2022  

πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 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- Πξόεδξνο, β]δξάιεο 

Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, ε] Βνπδνύξεο Νηθόιανο  θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο θαη β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 3ο : Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηελών ύδρεσζης , ΣΑΠ κ.λ.π.     
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηρίηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο ηελ από 29.09.2022  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ε νπνία έρεη σο 

θάησζη : 

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

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΤΑΠ, 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». 

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

θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

1) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Θ. (ΑΦΜ 0…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200084448 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 60,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 4130/30-11-2021 δηπιόηππν είζπξαμεο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200084448 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  
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ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 60,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν . 

 

2) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Α. Β. (ΑΦΜ 0…), δύν θνξέο γηα ηελ ίδηα θιήζε  

ΚΟΚ ( ππ’ αξηζκ. 840300209106) πνζνύ 20,00 . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3 Ν. 4623/2019  

--ηελ ππ’ αξηζκ. 840300209106 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 20,00 θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ 

ππόρξεν , δηόηη ρξεώζεθε εθ παξαδξνκήο δύν θνξέο γηα ηελ 840300209106 θιήζε ΚΟΚ) . 

 

3) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Α. Θ. (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840300221415 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 40,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2516/6/8/4-ξθ έγγξαθν ηνπ Τκ. Τξνραίαο Κηάηνπ 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840300221415 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 40,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

4) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Θ. Α.(ΑΦΜ 0…), δύν θνξέο γηα ηελ ίδηα θιήζε ΚΟΚ 

( ππ’ αξηζκ. 840200149181) πνζνύ 50,00 . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3 Ν. 4623/2019  

--ηελ ππ’ αξηζκ. 840200149181 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 50,00 θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ 

ππόρξεν , δηόηη ρξεώζεθε εθ παξαδξνκήο δύν θνξέο γηα ηελ 840200149181 θιήζε ΚΟΚ) . 

 

5) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Ε. Φ.  (ΑΦΜ 0…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013194 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 350,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2019/4-β έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013194 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 350,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 
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6) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. C. K. (ΑΦΜ 1…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013485 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 100,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2019/26-γ  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013485 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

8)  H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Θ. Γ. (ΑΦΜ 1…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011884 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 120,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2019/26-β  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011884 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 120,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

9) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Θ. Π. (ΑΦΜ 1…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011759 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 200,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2019/26-β  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011759 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 200,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

10) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Γ. Φ. (ΑΦΜ 0…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011717 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 100,00, ή νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/201912-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011717 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

11) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Φ. (ΑΦΜ -), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011936 & 

840500011937  θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 25,00 & 25,00, ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 
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Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2019/32-γ  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011936 & 840500011937 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 50,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

12) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Λ.  (ΑΦΚ ..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840500011900  θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 100,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2020/30  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011900 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

13) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Κ. Γ. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011898 

θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 350,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ.2515/11/2020/15-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011898 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 350,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

14) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Η. (ΑΦΜ 1…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500016354 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 100,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2020/12-Β  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500016354 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

15) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Α. (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200112774 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 200,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2124-Β  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200112774 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 200,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

16) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Σ. Π.(ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200112747 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 20,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/88  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200112747 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 20,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

17) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Ε. Θ. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840500011962 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 45,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2020/3-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011962 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 45,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

18) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. B. D.(ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011950 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 100,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2020/3-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011950 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

19) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Σ. Η. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 84020095287 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 10,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  
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-ηελ ππ’ αξηζκ. 84020095287 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 10,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

20) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Κ. Φ. (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

84020095496 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 50,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 84020095496 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 50,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

21) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Λ.(ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106987 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 10,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106987 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 10,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

22) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηελ θ. Ζ. Θ. (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106679 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 35,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηΗλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106679 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 35,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηελ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

23) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Σ. Α.(ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106605 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 10,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106605 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  
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ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 10,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

24) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Α. Α. (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106976 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 10,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106976 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 10,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

25) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Γ. Θ. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200095397 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 155,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200095397 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 155,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

26) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηελ θ. Π. Σ.  (ΑΦΜ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840200106899 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 200,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηελ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106899 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 200,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηελ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

27) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Δ. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106680 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 30,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200106680 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 30,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 
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28) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Β. Π. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200095441 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 40,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200095441 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 40,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

29) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Α. Γ. (ΑΦΜ ), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840200086300 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 20,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/124  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200086300 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 20,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

30) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Ι. Α. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013049 

ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 10,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2019/26-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500013049 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 10,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

31) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Θ. Κ. (ΑΦΚ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840500011768 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 65,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2019/26-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011768 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 65,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 
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32) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Σ. Γ. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840500011876 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 40,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2019/26-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011876 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 40,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν 

 

33) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Ι. Η. (ΑΦΚ 0..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840500011826 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 40,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/2019/26-α  έγγξαθν ηνπ Αζηπλνκηθό ηκ Βεινπ Βόραο 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840500011826 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 40,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

34) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Ο. Α. (ΑΦΜ 1..), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840200059459 ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 110,00  ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

-ην ππ’ αξηζκ. 2515/11/220  έγγξαθν ηεο Τξνραίαο Κνξίλζνπ  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840200059459 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 110,00 (θιήζε ΚΟΚ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

35) Η αίηεζή ηεο θ. Τ. Μ. ηνπ Π. (ΑΦΜ 1..), κε ηελ νπνία δεηά ηε δηαγξαθή ησλ πξνζαπμήζεσλ ηειώλ ύδξεπζεο ηνπ 

πδξνκέηξνπ 2790, γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζην Βξαράηη (Π.Δ.Ο 117) θαη ην νπνίν λνηθηάδεη ζηελ Τ. Γ. , ιόγν κε 

ιήςεο εηδνπνηεηεξίνπ . 

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

Γήκνπ . 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Ν. 4623/2019  

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

αλσηέξσ ππόρξεν, πνπ αθνξνύλ ζηα ηειε άξδεπζεο εηώλ από Α’ εμ. 2018- έσο θαη Β εμ. 2021 ζην Βξαράηη . 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΩΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΩΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑ 

ΦΖ  

ΑΔΑ: 9427Ω9Π-Θ19



1 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΔΖΜ893 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:84020084858 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:12,5 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡΗΝ.-ΠΑΣΡ.  | 23/11/2021 17:50:00 

345/2022 Π. Κ.  0.. 60,00 60,00 

2 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΣΕ2353 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:84000209106 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:95,5 

ΥΛΜ ΑΘ- ΠΑΣ   | 21/07/2019 11:06:00 

345/2022 Α.  Β. 0.. 20,00 20,00 

3 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:EKB4049 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840300221415 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:95 
ΥΛΜ ΑΘ-ΠΑΣ.  | 07/11/2021 09:59:00 

345/2022 Α. Κ.   0.. 40,00 40,00 

4 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ABN1751 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200149181 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:ΠΔΟ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΠΑΣΡΩΝ  | 07/07/2021 23:50:00 

345/2022 Κ.  Α.  0. 50,00 50,00 

5 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΡΕ4272 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500013194 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΒΡΑΥΑΣΗ Π.Δ.Ο. ΚΟΡΗΝΘ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 
22/09/2018 09:30:00 

345/2022 Ε. Υ. 0. 350,00 350,00 

6 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΔΖΜ328 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500013485 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:ΒΔΛΟ 

Π.Δ.Ο.  | 24/09/2019 19:00:00 

345/2022 C.  C. 1.. 100.00 100.00 

7 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΒΤ8203 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011884 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΒΡΑΥΑΣΗ Π.Δ.Ο. ΚΟΡΗΝΘ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 
27/09/2019 16:30:00 

345/2022 Κ.  Γ.    1.. 120,00 120,00 

8 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΖΤ1920 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011759 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΒΡΑΥΑΣΗ  | 10/09/2019 15:20:00 

345/2022 Κ.  Π. 1.. 200,00 200,00 

9 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΜ6460 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011717 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΒΡΑΥΑΣΗ  | 20/03/2019 15:30:00 

345/2022 Γ.  Υ.  0.. 100,00 100,00 

10 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΗΕΗ6451 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011936 | Πεπιοσή 

Παπάβαζηρ:ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ  | 21/11/2019 01:00:00 

345/2022 Π. Υ.   25,00 25,00 

11 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΗΕΗ6451 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011937 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ  | 21/11/2019 01:00:00 

345/2022 Π. Υ.   25,00 25,00 

12 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΑΜ55900 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011900 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΔΛΛΖΝΟΥΩΡΗ  | 28/08/2020 22:00:00 

345/2022 Π. Ν.  8.. 100,00 100,00 

13 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΜΚ6946 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011898 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:Ν. 
ΠΑΠΑΛΖΓΟΤΡΑ  | 28/06/2020 20:05:00 

345/2022 Μ. Γ.  1.. 350,00 350,00 

14 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΕΚΑ0694 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500016354 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΚΡΖΝΔ  | 12/05/2020 10:40:00 

345/2022 Π.  Η.  1.. 100,00 100,00 

15 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΑΕΔ7737 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840200112774 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 28/05/2020 03:00:00 

345/2022 Π. Α. 0.. 200,00 200,00 

16 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΗΒΚ5043 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200112747 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 21/04/2020 11:15:00 

345/2022 . Π.  0.. 20,00 20,00 

17 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΡΗΜ3343 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011962 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ- ΚΟΜΒΟ  | 28/01/2020 
02:45:00 

345/2022 Ε. Κ.  1.. 45.00 45.00 

18 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΕΖΑ8280 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011950 | Πεπιοσή 

Παπάβαζηρ:ΒΡΑΥΑΣΗ  | 27/01/2020 19:20:00 

345/2022 B.  D. 1.. 100.00 100.00 

19 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΥΣΔ0155 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840200095287 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:17,3 
ΥΛΜ ΠΔΟ ΚΟΡ-ΠΑΣΡΩΝ  | 30/05/2020 21:20:00 

345/2022 . Η. 1.. 10,00 10,00 

ΑΔΑ: 9427Ω9Π-Θ19



20 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΖΣ9897 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200095496 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 25/05/2020 18:00:00 

345/2022 Μ.  Υ. 0.. 50,00 50,00 

21 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΗΡΖ7259 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200106987 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 

ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 23/05/2020 20:00:00 

345/2022 Π. Ν.  1.. 10,00 10,00 

22 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΝ7975 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200106679 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:13 
ΥΛΜ ΠΔΟ Κ-Π  | 25/05/2020 18:00:00 

345/2022 Ζ.  Κ. 0.. 35,00 35,00 

23 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΜ4356 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200106605 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 

ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 28/05/2020 20:20:00 

345/2022 . Α. 0.. 10,00 10,00 

24 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΜΗΝ1467 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840200106976 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 20/05/2020 19:00:00 

345/2022 Α. Α.  0.. 10,00 10,00 

25 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΑΑΚ664 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200095397 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:14ο  
ΥΛΜ ΠΔΟ ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 19/05/2020 09:20:00 

345/2022 Γ. Θ. 1.. 155,00 155,00 

26 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΜ8577 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200106899 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 

ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 22/05/2020 02:00:00 

345/2022 Π. . 0… 200,00 200,00 

27 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΥΔΕ3839 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200106680 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:13 
ΥΛΜ ΠΔΟ Κ-Π  | 25/05/2020 18:00:00 

345/2022 Π.  Δ. 1.. 30,00 30,00 

28 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΖΣ4432 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200095441 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 

ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 19/05/2020 10:00:00 

345/2022 Β.  Π.  1.. 40,00 40,00 

29 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΑΡΚ7457 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840200086300 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:11,3 
ΥΛΜ Π.Δ.Ο. ΚΟΡ.-ΠΑΣΡΩΝ  | 20/05/2020 18:00:00 

345/2022 Α.  Γ. - 20,00 20,00 

30 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΖ9408 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500013049 | 23/09/2019 16:10:00 

345/2022 Λ.  Α.  1… 10,00 10,00 

31 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΤΖΒ5252 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011768 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:Π.Δ.Ο 
Κ.Π. ΒΡΑΥΑΣΗ  | 10/09/2019 17:20:00 

345/2022 Κ. Μ.  1.. 65,00 65,00 

32 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΝΖΔ1966 | Απ. Κλήζηρ 

Σποσαίαρ:840500011876 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ  | 17/09/2019 18:00:00 

345/2022 .  Γ. 1.. 40,00 40,00 

33 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 

Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΕ8526 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840500011826 | Πεπιοσή 
Παπάβαζηρ:Π.Δ.ΚΟΡΗΝΘΟΤ  | 09/09/2019 11:15:00 

345/2022 Λ.  Η.  0.. 40,00 40,00 

34 ΚΛΖΔΗ Κ.Ο.Κ ΠΑΡΔΛΘΩΝΣΩΝ ΔΣΩΝ (2015-2021) - 
Απιθμ. Κςκλοθοπίαρ:ΚΡΚ8130 | Απ. Κλήζηρ 
Σποσαίαρ:840200059459 | Πεπιοσή Παπάβαζηρ:13 

ΥΛΜ ΠΔΟ Κ-Π  | 27/07/2020 12:25:00 

345/2022 Ο. Α. 1.. 110,00 110,00 

35 ηελη άπδεςζηρ εηών από Α’ εξ. 2018- έωρ και Β εξ. 
2021 ζηο Βπασάηι 

 Σ.  Μ.  1.. ΠΡΟΑΤΞΖΔ 
Η ΔΩρ 

31/09/2022 
2,28 

322,18 

 
Ο Ταμίας  Ο Αν. Προϊζηάμενος    H. Προϊζηάμενη  

Τμ. Δζόδων & Γημοηικής   Γ/νζης Οικ.Υπηρ.   
 Περιοσζίας   

 
Σωη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης     Αθ.Τζεκούρα   
 

 

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      ΟΚΟΦΩΛΑ 

ΑΔΑ: 9427Ω9Π-Θ19



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. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 279/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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