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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 39/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 244/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ». 
 
 

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 26001/35/4-11-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε 
(Νξζή Δπαλάιεςε) ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 25962/3-11-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ 
θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
          Θέμα: Γιαγπαθή σπεών οθειλεηών ηος Γήμος   
 
  Ξαξαθαινύκε ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  θαη 
ζύκθσλα κε ην άξζξν  174 ηνπ Λ. 3463/06 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
3 παξ.1 πεξ. 1 ππνπεξ. θη  ηνπ Λ.4623/2019, εηζεγεζείηε ηε δηαγξαθή  ησλ ρξεώλ 
ησλ θάησζη νθεηιεηώλ σο εμήο: 
 
ΓΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΡΗΣΟ) 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν  Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό 
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 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν  Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό 
 
Ιόγσ παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ΞΟΝ ΞΝ βάζεη 
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο κε αξηζκό 23149/3.10.22. 

                                                                  
 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 39/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ,  είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο  
ηεο πεξίπη.θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ 
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1δ ηνπ 
Γ.&Θ.Θώδηθα (Λ. 3463/06),  θαη όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι    ομόθωνα 

 
Δγκπίνει ηε διαγπαθή, ζύκθσλα κε ην άξζξν  174 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ην άξζξν 

72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10,  όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 πεξ. 1 

ππνπεξ. ki  ηνπ Λ.4623/2019 θαη εθ λένπ από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, 

ησλ ρξεώλ ησλ θάησζη νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο επηκέξνπο αλαθεξόκελνπο 

ιόγνπο, σο εμήο: 

 
ΓΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΥΡΗΣΟ) 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν  Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
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Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό 

 Ξνζό  8,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ραξηόζεκν κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & 
ΟΝΓΝ 2ν Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη 
ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 ζπκθσλεηηθό 
 

 Ξνζό 1,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ΝΓΑ 
κηζζώκαηνο  έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 2ν 
Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-2019 
ζπκθσλεηηθό. 

 Ξνζό  297,14€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
κίζζσκα αθηλήηνπ έηνπο 2022 επί ηεο νδνύ ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ & ΟΝΓΝ 
2ν  Ππγθξόηεκα εξγ. Θαηνηθηώλ πξώελ ΝΔΘ βάζεη ππ΄αξ΄7866/19-03-
2019 ζπκθσλεηηθό 
Ιόγσ παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ΞΟΝ ΞΝ βάζεη 
πξσηνθόιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο κε αξηζκό 23149/3.10.22. 

                                                                  
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 244/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 

Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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