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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 177/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 

 

 

Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

στις 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 

19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 14769 και από 02/10/2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Ρομπάκη του 

Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. 

Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των 7/μελών Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, των 5/μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων & 1/μελών 

Συμβουλίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 

του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-

2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-

6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-7-2018 τ. Α’) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

 Διόρθωση – Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών, κατόπιν του 

με αριθ. πρωτ. 14495/26-09-2019 εγγράφου, από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του  Δήμου Πύλου – Νέστορος.                         

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ 6/10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
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Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην 

ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, 

(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 

Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος 

Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, 

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του 

Παντελή, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος 

του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία Σπυροπούλου 

του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, 

Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου, 

Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ».  
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Σταυρούλα Γιανούτσου (Πύλος), Χαράλαμπος Μπαχούμας (Χώρα), 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινα), Αντώνιος Σταματελόπουλος 

(Κουκκουνάρας), Νικόλαος Γιαλλελής (Κορώνης), Παναγιώτης Ψυχογυιός 

(Αμπελόφυτο). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), Παναγιώτης Λίγγρης (Μεθώνης), 

Θεόδωρος Παγάνης (Χανδρινού), Ιωάννης Αλεξόπουλος (Πύλας),  

(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης παρίσταται και ο 

Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι επτά (27) μέλη και απόντες 
κανένας, όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη 

του συμβουλίου το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 

Διόρθωση – Διαγραφή βεβαιωμένων Δημοτικών Τελών, κατόπιν του με 

αριθ. πρωτ. 14495/26-09-2019 εγγράφου, από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του  Δήμου Πύλου – Νέστορος και έδωσε το λόγο στον κ. 

Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 
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Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του συμβουλίου 

το με αριθμό 14495/26-09-2019 έγγραφο, από την Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του  Δήμου Πύλου – Νέστορος και είπε ότι: 

Κύριε Σύμβουλοι,  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 «Διαγραφή χρεών» του Ν.       

3463/06 (ΦΕΚ-114/Α/8-6-2006):Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων: 

1.Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται 

ολόκληρα ή εν μέρει: 

α)Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι 

κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 

β)Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της 

είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η 

χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 

γ)Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής 

εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της 

διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και 

δ)Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε 

κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 

πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή 

εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

2.Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. 

3.Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή 

υπηρεσία το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή 

του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:  

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, 
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β)σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας 

βίας, 

γ)σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.  

1.Για την οφειλή του Γ. Π. Α. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61171 

για τα διαχειριστικά έτη 2014-2015 που αφορούν  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 353,42 € πρέπει 

να διαγραφούν, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

2.α)Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023 

για το διαχειριστικό έτος 2014 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων ελήφθησαν υπόψη  από την ΓΓΠΣ το σύνολο των εσόδων του 

ποσού 36.108,55 €,  ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε το 

φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 8.457,01 €. Συνεπώς από τα 179,64 € 

που έχουν βεβαιωθεί θα πρέπει να διαγραφούν τα 137,38 €  ώστε να 

μείνουν στον κατάλογο τα 42,26 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

β) Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023  

που αφορά  βεβαιούμενο πρόστιμο ποσού 132,93 €  για το διαχειριστικό 

έτος 2014   θα πρέπει να διαγραφούν τα  101,66 €  ώστε να μείνουν στον 

κατάλογο τα 31,27 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

γ)Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023 

για το διαχειριστικό έτος 2015 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων ελήφθησαν υπόψη  από την ΓΓΠΣ το σύνολο των εσόδων του 

ποσού 44.893,95 €,  ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε το 

φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 10.700,91 €. Συνεπώς από τα 223,35 € 

που έχουν βεβαιωθεί θα πρέπει να διαγραφούν τα 169,87 €  ώστε να 

μείνουν στον κατάλογο τα 53,48 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

δ) Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023  

που αφορά  βεβαιούμενο πρόστιμο ποσού 111,68 €  για το διαχειριστικό 
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έτος 2015   θα πρέπει να διαγραφούν τα  84,94 €  ώστε να μείνουν στον 

κατάλογο τα 26,74 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

3.Για την οφειλή του Χ. Ι. Θ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61379 

για τα διαχειριστικά έτη 2007 & 2016 που αφορούν  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 377,81 € πρέπει 

να διαγραφούν, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

4.Για την οφειλή του Ν. Π. Ι. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 

0000000001  για τα διαχειριστικά έτη 2016-2017 που αφορούν  τέλος 

0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 

411,68 € πρέπει να διαγραφούν, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, 

προέρχονται  από  δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω 

τέλος. 

5.Για την οφειλή της Χ. Ε. Γ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 

021502 για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 47,52 € πρέπει να 

διαγραφεί, διότι τα έσοδα της επιχ/σης της, προέρχονται  από  πωλήσεις 

παγίων  που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

6.Για την οφειλή της Σ. Σ. Α. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 545 

για τα διαχειριστικά έτη 2014-2015-2016-2017 που αφορούν  τέλος 0,5% 

επί των ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 393,77€ 
πρέπει να διαγραφούν, διότι τα έσοδα της επιχ/σης της, προέρχονται  

από  δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

7.Για την οφειλή του Τ. Ν. Φ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 

018272 για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 3.321,67 € πρέπει 

να διαγραφεί, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 
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8.Για την οφειλή του Κ. Ν. Τ. Ε. ΑΕ με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 

ΙΔ 009967 για το διαχειριστικό έτος 2017 που αφορά  τέλος  διαμονής 

0,5% συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 501,50 € πρέπει να διαγραφεί, 

διότι το τέλος έχει εξοφληθεί με τα υπ΄αρ.  Δ465/2017, Α555/2017, 

Α634/2017,  Α685/2017, Δ992/2017, Δ1250/2017 διπλότυπα είσπραξης 

του Δήμου. 

9.Για την οφειλή του Ρ. Η. Α με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61333 

για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 106,51 € πρέπει να διαγραφεί, 

διότι το τέλος έχει εξοφληθεί με το υπ΄αρ.  Β805/2018 διπλότυπο 

είσπραξης του Δήμου. 

 

Σε όποιες διαγραφές αποδεχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει 

να υπολογισθούν και οι αντίστοιχες διαγραφές στις προσαυξήσεις. 

           Στη συνέχεια ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                             

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 
Ομόφωνα   αποφασίζει  

 
Στις παρακάτω Διαγραφές – διορθώσεις βεβαιωμένων Δημοτικών 

Τελών: 

1.Για την οφειλή του Γ. Π. Α. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61171 

για τα διαχειριστικά έτη 2014-2015 που αφορούν  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 353,42 € 
διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

2.α)Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023 

για το διαχειριστικό έτος 2014 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων ελήφθησαν υπόψη  από την ΓΓΠΣ το σύνολο των εσόδων του 
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ποσού 36.108,55 €,  ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε το 

φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 8.457,01 €. Συνεπώς από τα 179,64 € 

που έχουν βεβαιωθεί διαγράφονται τα 137,38 €  ώστε να μείνουν στον 

κατάλογο τα 42,26 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

β) Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023  

που αφορά  βεβαιούμενο πρόστιμο ποσού 132,93 €  για το διαχειριστικό 

έτος 2014   διαγράφονται τα  101,66 €  ώστε να μείνουν στον κατάλογο 

τα 31,27 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

γ)Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023 

για το διαχειριστικό έτος 2015 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων ελήφθησαν υπόψη  από την ΓΓΠΣ το σύνολο των εσόδων του 

ποσού 44.893,95 €,  ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε το 

φορολογητέο ποσό ανέρχεται στα 10.700,91 €. Συνεπώς από τα 223,35 € 

που έχουν βεβαιωθεί διαγράφονται τα 169,87 €  ώστε να μείνουν στον 

κατάλογο τα 53,48 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

δ) Για την οφειλή της Κ. Π. Β. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61023  

που αφορά  βεβαιούμενο πρόστιμο ποσού 111,68 €  για το διαχειριστικό 

έτος 2015   διαγράφονται τα  84,94 €  ώστε να μείνουν στον κατάλογο τα 

26,74 € που είναι η πραγματική οφειλή. 

3.Για την οφειλή του Χ. Ι. Θ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61379 

για τα διαχειριστικά έτη 2007 & 2016 που αφορούν  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 377,81 € 
διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

4.Για την οφειλή του Ν. Π. Ι. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 

0000000001  για τα διαχειριστικά έτη 2016-2017 που αφορούν  τέλος 

0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 

411,68 € διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  

από  δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 
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5.Για την οφειλή της Χ. Ε. Γ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 

021502 για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 47,52 € 
διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης της, προέρχονται  από  

πωλήσεις παγίων  που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

6.Για την οφειλή της Σ. Σ. Α. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 545 

για τα διαχειριστικά έτη 2014-2015-2016-2017 που αφορούν  τέλος 0,5% 

επί των ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 393,77€ 
διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης της, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

7.Για την οφειλή του Τ. Ν. Φ. με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη ΙΔ 

018272 για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 3.321,67 € 
διαγράφονται, διότι τα έσοδα της επιχ/σης του, προέρχονται  από  

δραστηριότητα που δεν υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος. 

8.Για την οφειλή του Κ. Ν. Τ. Ε. ΑΕ με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 

ΙΔ 009967 για το διαχειριστικό έτος 2017 που αφορά  τέλος  διαμονής 

0,5% συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 501,50 € διαγράφονται, διότι το 

τέλος έχει εξοφληθεί με τα υπ΄αρ.  Δ465/2017, Α555/2017, Α634/2017,  

Α685/2017, Δ992/2017, Δ1250/2017 διπλότυπα είσπραξης του Δήμου. 

9.Για την οφειλή του Ρ. Η. Α με Κωδικό Καρτέλας Οφειλέτη 61333 

για το διαχειριστικό έτος 2016 που αφορά  τέλος 0,5% ακαθαρίστων 

εσόδων συνολικού βεβαιούμενου  ποσού 106,51 € διαγράφονται, διότι 

το τέλος έχει εξοφληθεί με το υπ΄αρ.  Β805/2018 διπλότυπο είσπραξης 

του Δήμου. 

Στις παραπάνω διαγραφές θα πρέπει να υπολογισθούν και οι 

αντίστοιχες διαγραφές στις προσαυξήσεις. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  177/2019. 
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  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί:  

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου      Τα μέλη 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

                                 

 

              Πύλος  09/10/2019 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  

   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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