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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 21.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2020, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3495/17.01.2020 πρόσκληση του Δημάρχου 

ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 17.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «     « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                          «     « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                           «     « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                           «      « 

             ΑΠΟΦΑΣΗ –008– 

Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 3ο θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για διαγραφή οφειλών ποσού 2.899,81€ 

πλέον προσαυξήσει̋ τη̋ εταιρεία̋ ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, από του̋ υπ΄αριθμ. 60/26-11-19 & 

64/29-11-19 και 65/29-11-19 βεβαιωτικού̋ καταλόγου̋. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 2832/15.01.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4523/2019 (διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων από την 

Οικονομική Επιτροπή) κατά το άρθρο 174 του Ν.3463/2006, θέτουμε υπ’ όψη σα̋ το από 06/12/19 

εσωτερικό έγγραφο τη̋  Ταμειακή̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου  και σα̋ γνωρίζουμε τα εξή̋ :  

        Στου̋ υπ’αριθμ. 60/26-11-19, 64/29-11-19 και 65/29/11/19 βεβαιωτικού̋ καταλόγου̋ βεβαιώθηκαν 

σε βάρο̋ τη̋ εταιρεία̋ ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  με ΑΦΜ: 998654970, οφειλέ̋ ύψου̋ « 

1.615,68 ευρώ » ( για το τέλο̋ χρήση̋ κοινόχρηστου χώρου και αναλογούν πρόστιμο) , «1.207,49 

ευρώ» ( για ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ανείσπρακτο̋ δημοτικό̋ φόρο̋) και «76,64 ευρώ» (για 

Τέλο̋ Ακίνητη̋ Περιουσία̋) αντίστοιχα, συνολική̋ οφειλή̋ «2.899,81 ευρώ».   
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              Παρόλο που στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου 

Οικονομικών δεν εμφανιζόταν λύση τη̋ ανωτέρω εταιρεία̋ κατά τον χρόνο βεβαίωση̋ των οφειλών, η 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου από επανέλεγχο για την ορθή χρέωση των οφειλών, μα̋ ενημερώνει με το 

από 06/12/19 εσωτερικό έγγραφό τη̋, ότι εμφανίζεται καταχώρηση λύση̋ τη̋ εταιρεία̋ στο Γενικό  

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) την  7/11/19 ( υπ’αριθμ. πρωτ. 1817798/8-11-19 έγγραφο τη̋ Γ.Ε.Μ.Η),  

δηλαδή πριν την οριστική βεβαίωση των οφειλών.    

              Κατά συνέπεια η υπηρεσία μα̋ οφείλει να διαγράψει τι̋ ανωτέρω οφειλέ̋ με τι̋ τυχόν 

προσαυξήσει̋ από του̋ αντίστοιχου̋ βεβαιωτικού̋ καταλόγου̋, και να τι̋ επαναβεβαιώσει στο 

ομόρρυθμο μέλο̋ τη̋ εταιρεία̋, ήτοι στον Σταύρο Παζαρλή του Ευαγγέλου με ΑΦΜ : 067875056.    

               Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε για την διαγραφή  τη̋ συνολική̋ 

οφειλή̋ των «2.899,81 ευρώ» με τι̋ τυχόν προσαυξήσει̋ από του̋ αντίστοιχου̋ βεβαιωτικού̋ 

καταλόγου̋ ω̋ άνω αναφέρεται από την εταιρεία ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  με ΑΦΜ: 998654970  

και  την επαναβεβαίωση αυτών στο ομόρρυθμο μέλο̋ τη̋ εταιρεία̋, Σταύρο Παζαρλή του Ευαγγέλου με 

ΑΦΜ : 067875056. 

       Όλα τα έγγραφα τη̋ υπόθεση̋ τηρούνται στο τμήμα Εσόδων του Δήμου, για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διαγραφή τη̋ συνολική̋ οφειλή̋ των «2.899,81 ευρώ» με τι̋ τυχόν προσαυξήσει̋ από 

του̋ αντίστοιχου̋ βεβαιωτικού̋ καταλόγου̋ ω̋ άνω αναφέρεται από την εταιρεία ΠΑΖΑΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε  με ΑΦΜ: 998654970  και  την επαναβεβαίωση αυτών στο ομόρρυθμο μέλο̋ τη̋ εταιρεία̋, 

Σταύρο Παζαρλή του Ευαγγέλου με ΑΦΜ : 067875056. 

       Όλα τα έγγραφα τη̋ υπόθεση̋ τηρούνται στο τμήμα Εσόδων του Δήμου, για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,            

            Μαρκόπουλο̋ Φ., Βέργο̋ Ι. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                        
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