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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ»  
 
 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε ζήκεξα ζηηο 22.2.2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ. ζηnλ 
θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ πξώελ θηηξίνπ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά-Λ.Φ.), ύζηεξα από 
ηελ αξηζ. πξση. 4201/17-2-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 3/2023) 
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ 
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67  ηνπ Λ. 3852/2010 
(«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»). 
 

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

 

   
Αξ. Απόθαζεο: 14/2023 
 
Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 4705/24-2-2023 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                         
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
                

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 22.2.2023 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 2/2023 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Σαιθεδόλνο, ζηελ 
νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 
 

ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

 

ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-
ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  
 

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                              

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 

 
 

  

 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 27 παξόληεο 
θαη 6 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Σάθαο Ζιίαο                                                             Παπαθώζηα Αλζή  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο                                           Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο 

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο                                             Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Κπεξδέζεο ππξίδωλ                                             Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι                                                 Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο                                              εξεηάθεο Ληθόιανο  

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

ΑΔΑ: 96Θ346ΜΩ0Ι-9Φ3
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Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                              

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Παπαινπθά  Δπηπρία  

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή νθία  

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

 
 
Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Π.Αιεθξαγθή, Ππ.Κπεξδέζεο θαη Ππ.Γξακκέλνο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Α.Ξαπαθώζηα, Θ.Κπίγαιεο, Αξ.Βαζηιόπνπινο θαη Λ.Πεξεηάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 3ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

3ν ΘΔΚΑ  Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ηα ππ΄αξηζκ. πξση. α) 2507/1-2-2023 θαη β) 4425/21-2-2023 δηαβηβαζηηθά 
έγγξαθα ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ, Ξεξηνπζίαο & Ρνπ. Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 
Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη , 
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Α) 
 
Θέκα: Γηαγξαθή ρξένπο  νθεηιέηε ηνπ Γήκνπ   
 
 Ξαξαθαινύκε όπσο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ  θαη 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα  174 ηνπ Λ. 3463/06 θαη 72 ηνπ Λ. 3852/2010 όπσο απηό 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 31 ηνπ 5013/2023 (ΦΔΘ 12/Α/2023), εηζεγεζείηε ηε 

δηαγξαθή  ηεο νθεηιήο  ηνπ θάησζη νθεηιέηε σο εμήο: 

1) ΘΑΙΔΠΟΤΓΑΘΖ – ΑΙΔΠΟΤΓΑΘΖ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ  (ΓΔΩΡΓΗΟ) 
Ξνζό 80,94 € σο θεθάιαην θαη πιένλ ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ηελ από 19-2-2021 ξύζκηζε ηεο νθεηιήο Θιήζεο ΘΝΘ 2014 θη αθνξά ζηνλ 
Σ.Θ. 145/2015. 
 

Γηόηη ν  ελδηαθεξόκελνο  θαηέβαιιε εκπξόζεζκα ην  αλσηέξσ πνζό ζύκθσλα κε ην 
απνδεηθηηθά ηξαπέδεο πνπ πξνζθόκηζε  ζηελ ππεξεζία καο. 
 

 
 
Β) 
 
          Θέκα: Γηαγξαθή ρξεώλ νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ   
 
  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: 

1) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΟ (ΠΤΡΗΓΩΛ) 
 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

2) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 
 Ξνζό  1,36€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  2,60€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  6,05€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

3) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΑΛΑΣΑΗΑ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 

 Ξνζό  0,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  4,03€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,73€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
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Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

4) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 

 Ξνζό  6,05€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,36€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  2,60€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

5) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΠΤΡΗΓΩΛ (ΓΖΚΖΣΡΗΟ) 

 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

6) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΠΤΡΗΓΩΛ) 
 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

7) ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ (ΛΗΘΟΙΑΟ) 
 Ξνζό  0,21€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 
 

8) ΘΤΡΗΑΣΕΖ ΩΣΖΡΗΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 

 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  

 Ξνζό  4,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014)  

 Ξνζό  7,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014)  

 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  

 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2016  

 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016  

 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017  

 Ξνζό  0,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 
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 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Γηόηη ηα αθίλεηα ειεθηξνδνηήζεθαλ 
 

9) ΚΠΟΤΘΖ ΥΡΤΟΤΙΑ-ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ (ΔΤΑΓΓΔΙΟ) 

 Ξνζό  0,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 
 

10) ΠΑΛΟΤ ΚΑΛΟΤΔΙΑ 
 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016 
 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017 
 Ξνζό  0,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 
 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2018 
 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 
 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 
 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015 
 Ξνζό  7,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014) 
 Ξνζό  4,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014) 
 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015 
 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2016 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε  
 
 

11) ΚΑΛΟΤΗΑΓΟΤ ΚΑΡΗΑ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 
 Ξνζό  3,84€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 5/2008Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2008 
 Ξνζό  3,83€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 5/2009Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2009 
 

 Ξνζό  3,83€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 10/2010Σ πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2010 
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Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 

12) ΣΑΚΑΣΟΠΟΤΙΟΤ ΣΑΚΑΣΗΛΑ (ΑΘΑΛΑΗΟ) 

 Ξνζό  15,75€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό  16,54€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  16,54€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε  
 

13) ΘΑΡΤΓΑ ΩΣΖΡΗΟ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 

 Ξνζό  19,35€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 
Γηόηη εμνθιήζεθε κε αξ. δηπι. ΠΡ2622/2020 
 

14) ΒΔΣΣΟΤ ΔΤΓΔΛΗΑ (ΘΔΟΓΟΗΟ) 

 Ξνζό  10,11€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 6/2005Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2005 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε 
 

15) ΒΑΗΙΔΗΑΓΖ ΔΗΡΖΛΖ (ΑΥΗΙΙΔΑ) 
 Ξνζό  59,77€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  59,77€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 
Ιόγσ αλνηθνδόκεζεο 
 

16) ΣΗΟΘΑΛΖ ΘΔΟΓΩΡΟ (ΑΘΑΛΑΗΟ) 

 Ξνζό  211,68€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 94  πνπ αθνξνύλ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα 
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2022 
Γηόηη δελ έγηλε αίηεζε θαη  ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

17) ΘΟΛΣΗΕΑ ΑΠΟΣΟΙΟ (ΛΗΘΟΙΑΟ) 

 Ξνζό  0,72€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  14,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  9,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ πώιεζεο ησλ  αθηλήησλ 
 

18) ΣΩΛΖ ΑΛΔΣΖ (ΑΛΑΣΑΖ) 
 Ξνζό 4,28€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 62 πνπ αθνξνύλ  ΓΡ-ΓΦ &ΡΑΞ 2009-2021 
Γηόηη εμνθιήζεθε κε αξηζ. δηπι. ΠΡ802/2021 
 
 

19) ΗΓΖΡΟΠΟΤΙΟΤ ΔΤΘΤΚΗΑ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 

 Ξνζό 20,48€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 169/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
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20) ΘΡΑΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΗΩΑΛΛΖ) 

 Ξνζό 11,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 

21) ΚΠΑΙΖ ΑΛΣ. 
 Ξνζό 5,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 109/2021 πνπ αθνξνύλ  Γεκνηηθό θόξν  2019 

 Ξνζό 4,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 110/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό 28,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 108/2021 πνπ αθνξνύλ  Γεκνηηθά ηέιε 2019 
Γηόηη ην ΑΦΚ αλήθεη ζε άιιν ππόρξεν  
 

22) ΘΙΑΓΟ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 
 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 
 Ξνζό 44,10 € σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 170/2015 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ (2010-2014) 
 Ξνζό 8,82€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 169/2015 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2015 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κε ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ 

 
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο .   
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ππνβιεζείζεο επηκέξνπο εηζεγήζεηο, 
ηα ζηνηρεία ησλ ζρεηηθώλ  θαθέισλ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Γ.&Θ.Θώδηθα (Λ. 3463/06) 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23 
 Ρηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο δηθαηνινγεηηθά 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Α) 
 
Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή ηεο νθεηιήο  ηνπ θάησζη νθεηιέηε σο εμήο: 
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ΘΑΙΔΠΟΤΓΑΘΖ – ΑΙΔΠΟΤΓΑΘΖ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ  (ΓΔΩΡΓΗΟ) 
Ξνζό 80,94 € σο θεθάιαην θαη πιένλ ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από 
ηελ από 19-2-2021 ξύζκηζε ηεο νθεηιήο Θιήζεο ΘΝΘ 2014 θη αθνξά ζηνλ 
Σ.Θ. 145/2015. 
 

Γηόηη ν  ελδηαθεξόκελνο  θαηέβαιιε εκπξόζεζκα ην  αλσηέξσ πνζό ζύκθσλα κε ην 
απνδεηθηηθά ηξαπέδεο πνπ πξνζθόκηζε  ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 
 
 
Β)  
 
Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή  ησλ ρξεώλ ησλ θάησζη νθεηιεηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο θαηά 
πεξίπησζε αλαθεξνκέλνπο ιόγνπο, σο εμήο: 
 

1)ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΟ (ΠΤΡΗΓΩΛ) 

 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

2) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΔΤΑΓΓΔΙΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 
 Ξνζό  1,36€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  2,60€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  6,05€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 
 

3) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΑΛΑΣΑΗΑ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 

 Ξνζό  0,91€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  4,03€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,73€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

4) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 

 Ξνζό  6,05€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,36€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  2,60€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

5) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΠΤΡΗΓΩΛ (ΓΖΚΖΣΡΗΟ) 
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 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

6) ΠΑΠΑΛΗΘΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΠΤΡΗΓΩΛ) 

 Ξνζό  1,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  8,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  3,47€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ησλ αθηλήησλ 
 

7) ΑΓΓΔΙΖ ΔΙΔΛΖ (ΛΗΘΟΙΑΟ) 
 Ξνζό  0,21€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 
 

8) ΘΤΡΗΑΣΕΖ ΩΣΖΡΗΟ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 

 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  

 Ξνζό  4,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014)  

 Ξνζό  7,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014)  

 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  

 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2016  

 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016  

 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017  

 Ξνζό  0,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Γηόηη ηα αθίλεηα ειεθηξνδνηήζεθαλ 
 

9) ΚΠΟΤΘΖ ΥΡΤΟΤΙΑ-ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ (ΔΤΑΓΓΔΙΟ) 
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 Ξνζό  0,06€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 
 

10) ΠΑΛΟΤ ΚΑΛΟΤΔΙΑ 
 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016 
 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017 
 Ξνζό  0,81€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 
 Ξνζό  1,31€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2018 
 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 
 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  0,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
 Ξνζό  1,39€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 
 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015 
 Ξνζό  7,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014) 
 Ξνζό  4,80€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 263/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ (2010-2014) 
 Ξνζό  1,41€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 262/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015 
 Ξνζό  0,87€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2016 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε  
 
 

11) ΚΑΛΟΤΗΑΓΟΤ ΚΑΡΗΑ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 
 Ξνζό  3,84€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 5/2008Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2008 
 Ξνζό  3,83€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 5/2009Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2009 
 

 Ξνζό  3,83€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 10/2010Σ πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2010 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 

12) ΣΑΚΑΣΟΠΟΤΙΟΤ ΣΑΚΑΣΗΛΑ (ΑΘΑΛΑΗΟ) 
 Ξνζό  15,75€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό  16,54€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό  16,54€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε  
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13) ΘΑΡΤΓΑ ΩΣΖΡΗΟ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 

 Ξνζό  19,35€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 
Γηόηη εμνθιήζεθε κε αξ. δηπι. ΠΡ2622/2020 
 

14) ΒΔΣΣΟΤ ΔΤΓΔΛΗΑ (ΘΔΟΓΟΗΟ) 
 Ξνζό  10,11€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 6/2005Σ πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2005 
Γηόηη ην αθίλεην ειεθηξνδνηήζεθε 
 

15) ΒΑΗΙΔΗΑΓΖ ΔΗΡΖΛΖ (ΑΥΗΙΙΔΑ) 

 Ξνζό  59,77€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  59,77€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 
Ιόγσ αλνηθνδόκεζεο 
 

16) ΣΗΟΘΑΛΖ ΘΔΟΓΩΡΟ (ΑΘΑΛΑΗΟ) 
 Ξνζό  211,68€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 

ρξεκαηηθό θαηάινγν 94  πνπ αθνξνύλ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα 
ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ην έηνο 2022 
Γηόηη δελ έγηλε αίηεζε θαη  ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 
 

17) ΘΟΛΣΗΕΑ ΑΠΟΣΟΙΟ (ΛΗΘΟΙΑΟ) 

 Ξνζό  0,72€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  14,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 

 Ξνζό  9,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ πώιεζεο ησλ  αθηλήησλ 
 

18) ΣΩΛΖ ΑΛΔΣΖ (ΑΛΑΣΑΖ) 

 Ξνζό 4,28€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 62 πνπ αθνξνύλ  ΓΡ-ΓΦ &ΡΑΞ 2009-2021 
Γηόηη εμνθιήζεθε κε αξηζ. δηπι. ΠΡ802/2021 
 
 

19) ΗΓΖΡΟΠΟΤΙΟΤ ΔΤΘΤΚΗΑ (ΓΔΩΡΓΗΟ) 
 Ξνζό 20,48€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 

θαηάινγν 169/2015 πνπ αθνξνύλ ΡΑΞ 2015  
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 

20) ΘΡΑΑ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΗΩΑΛΛΖ) 

 Ξνζό 11,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
Ιόγσ κεηαβίβαζεο ηνπ αθηλήηνπ 
 

21) ΚΠΑΙΖ ΑΛΣ. 

 Ξνζό 5,64€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 109/2021 πνπ αθνξνύλ  Γεκνηηθό θόξν  2019 

 Ξνζό 4,78€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 110/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 
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 Ξνζό 28,86€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 108/2021 πνπ αθνξνύλ  Γεκνηηθά ηέιε 2019 
Γηόηη ην ΑΦΚ αλήθεη ζε άιιν ππόρξεν  
 

22) ΘΙΑΓΟ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ (ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ) 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 45/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2019 

 Ξνζό 44,10 € σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην 
ρξεκαηηθό θαηάινγν 170/2015 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ (2010-2014) 

 Ξνζό 8,82€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 169/2015 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2015 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 203/2016 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2016 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 269/2017 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2017 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 213/2018 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2018 

 Ξνζό 7,56€ σο θεθάιαην θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαπμήζεσλ από ην ρξεκαηηθό 
θαηάινγν 46/2021 πνπ αθνξνύλ  ΡΑΞ 2020 
 
Ιόγσ κε ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ 

 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   14/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 

            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                           Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 
   
 
         ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ                     ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ 
 
 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 
 

Ράθαο Ζιίαο 
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 
Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο 
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο 
Ρνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο 
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο 

Γθνύκα Γαλάε-Δύα 
Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 
Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο 
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Θαξαβίαο Γεώξγηνο 
Ξαπαινπθά  Δπηπρία 
Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ                                ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο  
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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