
                 

               Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4132/02.02.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  027/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής 

 

Σήμερα την 1η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2992/26.01.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  26.01.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη 

από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 3216/29.01.2018 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετικά:1. Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2711/24.01.2018 αίτηση του κυρίου Χαραλάμπους 

Δημητρίου, ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Σ. ΟΕ. 

2. Η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1376/12.01.2018 αίτηση του κυρίου Πατσουράκη Σπυρίδωνος, ως 

ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΣΠ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ – Δ. 

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΟΕ). 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, του άρθρου 174 του νόμου Ν.3463/06 και τις διατάξεις του νόμου 

4072/2012 περί ευθύνης των εταίρων ομόρρυθμων εταιρειών περί διαγραφής χρεών, θέτουμε 

υπόψη σας τα ακόλουθα: 

 

1. Εξέταση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2711/24.01.2018 αίτησης του κυρίου Χαραλάμπους 

Δημητρίου. 

Σύμφωνα με την κατάσταση ΔΕΗ μηνός Οκτωβρίου 2011 η εταιρεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ Σ. ΟΕ φέρεται να οφείλει Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και ΤΑΠ για την περίοδο 

23.07.2010 έως 23.05.2011 για το ακίνητο επί της οδού ΜΕΝΕΛΑΟΥ 139 στο ΙΛΙΟΝ συνολικού 

ύψους 923,05 ευρώ. Με τον υπ’ αριθμό 29/22.05.2013 κατάλογο, βεβαιώθηκε ταμειακά η οφειλή 

αυτή και απεστάλη συστημένη ειδοποίηση με ημερομηνία 13-06-2013 και ημερομηνία 

σφραγίδας ταχυδρομείου 14.06.2013 η οποία επιστράφηκε ως αζήτητη. 

Στις 17.04.2015 απεστάλη εκ νέου ειδοποίηση – ενημέρωση για την ψήφιση του νόμου 

4321/2015 που αφορούσε σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απλό ταχυδρομείο (ομαδική 

αποστολή περίπου 7.000 επιστολών). Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας δεν 

προέκυψε στοιχείο που να πιστοποιεί ότι η επιστολή αυτή επεστράφη. 

Εν αναμονή της ψήφισης του νόμου 4483/2017 περί ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ, και ως 

τελευταία προειδοποίηση πριν τη λήψη μέτρων η υπηρεσία έστειλε (ως μη όφειλε κατά το άρθρο 

30Α του ΚΕΔΕ) συστημένη επιστολή στις 10.07.2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) η 
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οποία επέστρεψε ως αζήτητη. 

Στις 21.12.2017 εκδόθηκε και απεστάλη στις τράπεζες κατασχετήριο για την οφειλή της 

εν λόγω εταιρείας η οποία εν τω μεταξύ λόγω των προσαυξήσεων έχει ανέλθει σήμερα στο ύψος 

των 1.430,73 ευρώ (923,05 αρχική οφειλή + 507,68 ευρώ προσαυξήσεις). 

Στις 24.01.2018 εισπράχθηκε το ποσό των 460,00 ευρώ (απόδοση από τράπεζα) από τα 

οποία τα 296,77 ευρώ αφορούν στην οφειλή και τα υπόλοιπα 163,23 στις αναλογούσες 

προσαυξήσεις. 

Με την προαναφερθείσα αίτησή του ο κύριος Χαραλάμπους Δημήτριος αιτείται, ως 

ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Σ. ΟΕ, τη διαγραφή των 

προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί η οφειλή της εταιρείας, 

καθώς όπως δηλώνει, ουδέποτε έλαβε ειδοποίηση για την οφειλή αυτή. 

Από τις επισυναπτόμενες στην αίτησή του βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών προκύπτει 

ότι η προαναφερόμενη εταιρεία διέκοψε τις εργασίες της στις 07.04.2011.  

Από έλεγχο του ιστορικού των συναλλαγών της εταιρείας, διαπιστώνεται ότι υπήρξε συνεπής 

στις υποχρεώσεις της (καταβολή τέλους ακαθαρίστων εσόδων) καθ’ όλο το διάστημα 

λειτουργίας της. 

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι συντρέχουν αθροιστικά οι 

προϋποθέσεις των παραγράφων 1δ και 3α του άρθρου 174 του ν. 3463/06 σύμφωνα με τις 

οποίες: 

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: 

….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,…. 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ 

απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας. 

 

Συνεπώς θεωρούμε ότι το αίτημα του κυρίου Χαραλάμπους μπορεί να γίνει δεκτό και να τύχει 

της απαλλαγής των προσαυξήσεων και με δεδομένο ότι έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό που 

αποδόθηκε από την Τράπεζα, προτείνουμε τον συμψηφισμό των προσαυξήσεων που 

εισπράχθηκαν με το ποσό της κύρια οφειλής και την απαλλαγή του εναπομείναντος από τις 
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προσαυξήσεις. Προς τούτο θα πρέπει να διαγραφεί ο με αριθμό 29/22.05.2013 βεβαιωτικός 

κατάλογος και να βεβαιωθεί εκ νέου στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4072/12, με το υπόλοιπο ποσό της οφειλής 463,05 ευρώ (923,05 αρχική – 

460,00 απόδοση τράπεζας= 463,05 ευρώ) απαλλαγμένο από προσαυξήσεις. 

 

2. Εξέταση της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1376/12-01-2018 αίτησης του κυρίου Πατσουράκη 

Σπυρίδωνος. 

Σύμφωνα με την 292/2008 απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην εταιρεία ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΣΠ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ – Δ. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΟΕ) η καταβολή συνολικής οφειλής 481,25 

ευρώ που αφορούσε σε Δημοτικά τέλη, Δημοτικό Φόρο και Πρόστιμο επ’ αυτών για το ακίνητο 

επί της οδού ΓΡΑΜΜΟΥ 24 στο ΙΛΙΟΝ. 

Η οφειλή βεβαιώθηκε ταμειακά με τον 49/26.09.2008 βεβαιωτικό κατάλογο και 

απεστάλη ατομική ειδοποίηση με ημερομηνία 23.09.2008 στην προαναφερόμενη διεύθυνση. Από 

τα στοιχεία της υπηρεσίας δεν προκύπτει ο τρόπος αποστολής (απλό ταχυδρομείο ή συστημένη 

επιστολή) ούτε και επιστροφή της επιστολής αυτής. 

Στις 17.04.2015 απεστάλη στην προαναφερόμενη διεύθυνση ειδοποίηση – ενημέρωση 

για την ψήφιση του νόμου 4321/2015 που αφορούσε σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 

απλό ταχυδρομείο (ομαδική αποστολή περίπου 7.000 επιστολών). Από τον έλεγχο που 

διενήργησε η υπηρεσία μας δεν προέκυψε στοιχείο που να πιστοποιεί ότι η επιστολή αυτή 

επεστράφη. 

Εν αναμονή της ψήφισης του νόμου 4483/2017 περί ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ, και ως 

τελευταία προειδοποίηση πριν τη λήψη μέτρων η υπηρεσία έστειλε (ως μη όφειλε κατά το άρθρο 

30Α του ΚΕΔΕ) συστημένη επιστολή στις 10.07.2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείο) η 

οποία επέστρεψε ως αζήτητη. 

Στις 21.12.2017 εκδόθηκε και απεστάλη στις τράπεζες κατασχετήριο για την εν λόγω 

εταιρεία η οφειλή της οποίας εν τω μεταξύ λόγω των προσαυξήσεων έχει ανέλθει σήμερα στο 

ύψος των 1.015,44 ευρώ (481,25 ευρώ αρχική οφειλή + 534,19 ευρώ προσαυξήσεις). 

Με την προαναφερθείσα αίτησή του ο κύριος Πατσουράκης Σπυρίδων αιτείται, ως 

ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΣΠ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ – Δ. 

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΟΕ), τη διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες 

βαρύνεται οφειλή της εταιρείας, καθώς όπως δηλώνει, ουδέποτε έλαβε ειδοποίηση για την 

οφειλή αυτή. 

Στην ίδια αίτηση αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρεία είχε διακόψει τις εργασίες της από το 

2007 και προς τούτο επισυνάπτει στοιχεία έναρξης εργασιών νέας εταιρείας την 03.12.2007 με 

έδρα τη Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. Επιπλέον επισυνάπτει εκκαθαριστικά εφορίας ατομικά 

του από τα οποία προκύπτει ότι κατά το διάστημα εκείνο ήταν κάτοικος Ν. ΜΑΚΡΗΣ. 
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Από έλεγχο του τηρούμενου αρχείου της υπηρεσίας τόσο του τμήματος Ταμείου όσο και 

του τμήματος Εσόδων προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη σε διακοπή 21.04.2011 ωστόσο δεν 

βρέθηκε άλλη προγενέστερη αλληλογραφία που να αποδεικνύει ότι η υπηρεσία ενημέρωσε τον 

οφειλέτη τόσο για την έκδοση της απόφασης Δημάρχου όσο και για την μετέπειτα βεβαίωση της 

οφειλής.  

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώνουμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της παραγράφου 3α του άρθρου 174 σύμφωνα με την οποία: 

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,…. 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ 

απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας. 

 

Συνεπώς θεωρούμε ότι το αίτημα του κυρίου Πατσουράκη μπορεί να γίνει δεκτό και να τύχει της 

απαλλαγής των προσαυξήσεων. Προς τούτο θα πρέπει να διαγραφεί ο με αριθμό 49/26.09.2008 

βεβαιωτικός κατάλογος και να βεβαιωθεί εκ νέου στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων 

(καθώς δεν υφίσταται πλέον η εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/12, για το αρχικό 

ποσό οφειλής (481,25 ευρώ) απαλλαγμένο από τις προσαυξήσεις. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις των 

ανωτέρω οφειλετών ως ακολούθως: 

1. Διαγραφή του με αριθμό 29/22.05.2013 βεβαιωτικού καταλόγου και εκ νέου βεβαίωση 

(923,05 αρχική – 460,00 απόδοση τράπεζας=) 463,05 ευρώ απαλλαγμένο από 

προσαυξήσεις. στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4072/2012 ως εξής: 

Οφειλέτης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 029858085 ποσό οφειλής 463,05€ και  

Οφειλέτης ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με ΑΦΜ 073413677 ποσό οφειλής 463,05€ 

2. Διαγραφή του με αριθμό 49/26.09.2008 βεβαιωτικού καταλόγου και εκ νέου βεβαίωση 

στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων (καθώς δεν υφίσταται πλέον η εταιρεία) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 για το αρχικό ποσό οφειλής (481,25 ευρώ) 

απαλλαγμένο από τις προσαυξήσεις ως εξής: 

Οφειλέτης ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με ΑΦΜ 028222208 ποσό οφειλής 481,25€  

Οφειλέτης ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 051622544 ποσό οφειλής 481,25€ 

και  

Οφειλέτης ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ 062611596 ποσό οφειλής 481,25€ 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Σε περίπτωση εξόφλησης των προαναφερόμενων ποσών από οιονδήποτε των υπόχρεων 

η υπηρεσία θα προβεί σε διαγραφή των υπολοίπων χωρίς λήψη άλλης απόφασης.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις των ανωτέρω οφειλετών ως ακολούθως: 

1. Διαγραφή του με αριθμό 29/22.05.2013 βεβαιωτικού καταλόγου και εκ νέου βεβαίωση 

(923,05 αρχική – 460,00 απόδοση τράπεζας=) 463,05 ευρώ απαλλαγμένο από 

προσαυξήσεις. στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4072/2012 ως εξής: 

Οφειλέτης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 029858085 ποσό οφειλής 463,05€ και  

Οφειλέτης ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με ΑΦΜ 073413677 ποσό οφειλής 463,05€ 

2. Διαγραφή του με αριθμό 49/26.09.2008 βεβαιωτικού καταλόγου και εκ νέου βεβαίωση 

στα στοιχεία των ομόρρυθμων εταίρων (καθώς δεν υφίσταται πλέον η εταιρεία) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 για το αρχικό ποσό οφειλής (481,25 ευρώ) 

απαλλαγμένο από τις προσαυξήσεις ως εξής: 

Οφειλέτης ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ με ΑΦΜ 028222208 ποσό οφειλής 481,25€  

Οφειλέτης ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με ΑΦΜ 051622544 ποσό οφειλής 481,25€ 

και  

Οφειλέτης ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ 062611596 ποσό οφειλής 481,25€ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  

Σε περίπτωση εξόφλησης των προαναφερόμενων ποσών από οιονδήποτε των υπόχρεων 

η υπηρεσία θα προβεί σε διαγραφή των υπολοίπων χωρίς λήψη άλλης απόφασης 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΚΣΔΩΕΒ-1ΓΙ
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