ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 616/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε δηαγξαθήο βεβαησζέλησλ πνζώλ ηεο
εηαηξίαο «ΑΦΑΡΗΚΑ Η.-ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ
Η. & ΗΑ Ο.Δ.» από ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ
Γ.Βέξνηαο.
ήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκώλαο,
16)Λ.Αθξηβόπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνύιεο,
31)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόνηες
Υ. Κνύηξαο, Π.Σζαπαξόπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο,
Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο,
Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιόπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθόγθα, Η.ηδεξόπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθόπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβόπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο, Η.Υεηκώλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 42ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 17-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ
ηπιηαλνύ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 174 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ζπγθεθξηκέλα:
-Παξ.1 : Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα
ή ελ κέξεη:
Πεξίπησζε 1δ: Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή
θνηλνηηθώλ θόξσλ , ηειώλ δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν
σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε
πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν
- Παξ. 2 : Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ.
2.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ηελ επίιπζε θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη
ακθηζβεηήζεσλ γηα απαιιαγή ή κείσζε νπνηνπδήπνηε απηνηεινύο θόξνπ , ηέινπο θαη πξνζηίκνπ
κεηαμύ Γήκσλ θαη θνξνινγνύκελσλ , ζπγθεθξηκέλα:« Καηά ηεο απόθαζεο επηβνιήο ηνπ ηέινπο
κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ζηα ηαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα βάζεη ησλ άξζξ.1 θαη 2 ηνπ
Ν.505/76 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Ν.
3900/10 ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 126 Ν. 2717/99 ηνπ Κ.Γ.Γ. θαζώο θαη ηελ παξ.2 ηνπ
άξζξ.66 ηνπ Ν. 2717/99 πνπ ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.2 α ηεο ελόηεηαο Β ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ
ηνπ Ν. 4079/2012 (ΦΔΚ Α΄180) ε πξνζθπγή αζθείηαη κε δηθόγξαθν ην νπνίν καδί κε ηξία
αληίγξαθα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηεο θύξηαο έδξαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κέζα ζε 60 κέξεο
από ηελ επνκέλε πνπ ζα ιάβεηε γλώζε ηεο απόθαζεο απηήο. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
δηθνγξάθνπ ηεο πξνζθπγήο ζα επηδνζεί κε επηκέιεηά ζαο ζην Γήκν, κέζα ζε πξνζεζκία 30
εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο, κε ην αίηεκα ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ γηα δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηνλ νηθείν Γήκν ζην πιαίζην ηεο παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.1080/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
-Με ηηο παξαθάησ Απνθάζεηο Γεκάξρνπ , επηβιήζεθε ζηελ εηαηξεία
« ΑΦΑΡΗΚΑ Η.- ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ Η. & ΗΑ Ο.Δ.» κε ΑΦΜ 099843735 ηέινο
0,5% θαη αλαινγνύλ πξόζηηκν ζηα αθαζάξηζηα έζνδα εηώλ 2009 ,2010, 2011 θαη 2014.
Αλαιπηηθά αλά έηνο , νη Απνθάζεηο Γεκάξρνπ είλαη νη εμήο:
2009: Απόθαζε Γεκάξρνπ 2053/26-6-2013
επηβνιή ηέινπο (0,5%) 7.351,18€ + πξόζηηκν 82% επί ηνπ ηέινπο 6.027,96€ ,
ζπλνιηθή νθεηιή 13.379,14€.
2010: Απόθαζε Γεκάξρνπ 2054/26-6-2013
επηβνιή ηέινπο (0,5%) 7.048,79€ + πξόζηηκν 58% επί ηνπ ηέινπο 4.088,29€ , ζπλνιηθή
νθεηιή 11.137,08€.
2011: Απόθαζε Γεκάξρνπ 2055/26-6-2013
επηβνιή ηέινπο (0,5 %) 5.309,29€ + πξόζηηκν 34% επί ηνπ ηέινπο 1.805,16€ , ζπλνιηθή
νθεηιή 7.114,45€.
2014: Απόθαζε Γεκάξρνπ 3002/9-12-2015
επηβνιή ηέινπο (0,5%) 116,78€ + πξόζηηκν 20% επί ηνπ ηέινπο 23,35€ , ζπλνιηθή νθεηιή
140,13€.
-Με ηνπο παξαθάησ Υξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο βεβαηώζεθαλ νη παξαπάλσ νθεηιέο σο
εμήο:
Έηος 2009
Υ.Κ. 001/2014 : ηέινο 0,5% πνζό 7.351,18€
Υ.Κ. 001Α/2014 : πξόζηηκν 82% επί ηνπ ηέινπο πνζό 6.027,96€
Έηος 2010
Υ.Κ. 019/2014 : ηέινο 0,5% πνζό 7.048,79€

Υ.Κ. 020/2014 : πξόζηηκν 58% επί ηνπ ηέινπο πνζό 4.088,29€
Έηος 2011
Υ.Κ. 038/2014 : ηέινο 0,5% πνζό 5.309,29€
Υ.Κ. 021/2014 : πξόζηηκν 34% επί ηνπ ηέινπο πνζό 1.805,16€
Έηος 2014
Υ.Κ. 047/2016 : ηέινο 0,5% πνζό 116,78€
Υ.Κ. 048/2016 : πξόζηηκν 20% επί ηνπ ηέινπο πνζό 23,35€
-Με ηελ από 11-8-2016 αίηεζή ηνπ , ν αθαξίθαο Ησάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ ,λόκηκνο
εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο «« ΑΦΑΡΗΚΑ Η.- ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ Η. & ΗΑ Ο.Δ.» ,δεηά ηε
δηαγξαθή κέξνπο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ηνπ , πξνζθνκίδνληαο ηα έληππα Δ3 κε ηα έζνδα
εηώλ 2009 ,2010 ,2011 θαη 2014 από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη ηα έζνδα ηνπ ήηαλ δηαθνξεηηθά από
εθείλα ζηα νπνία ππνινγίζηεθε ην ηέινο 0,5% .
-Με ηνλ έιεγρν ησλ εληύπσλ πνπ έγηλε από ηελ ππεξεζία καο , πξάγκαηη ην ηέινο
ππνινγίζηεθε ζην ζύλνιν ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ θαη όρη ζηα έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζην
παξαπάλσ ηέινο.
-Αλαιπηηθά , ηα έζνδα πνπ ιήθζεθαλ ππόςε κε ηηο παξαπάλσ Απνθάζεηο , ηα νπνία
ρνξεγήζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο από ηε Γ.Ο.Τ.Βέξνηαο ,θαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο
από δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη ζην ηέινο 0,5% ,έρνπλ σο εμήο αλά έηνο:
2009: ύλνιν αθαζάξηζησλ εζόδσλ : 1.477.587,71€ ενώ ηα αθαζάξηζηα έζνδα από
δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη ζην ηέινο 0,5% : 40.914,21€.
2010: ύλνιν αθαζάξηζησλ εζόδσλ: 1.416.806,97 ενώ ηα αθαζάξηζηα έζνδα από
δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη ζην ηέινο 0,5% : 36.510,47€.
2011: ύλνιν αθαζάξηζησλ εζόδσλ: 1.067.168,66€ ενώ ηα αθαζάξηζηα έζνδα από
δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη ζην ηέινο 0,5%: 33.110,66€.
2014: ύλνιν αθαζάξηζησλ εζόδσλ: 23.472,50€ ενώ ηα αθαζάξηζηα έζνδα από
δξαζηεξηόηεηα πνπ ππόθεηηαη ζην ηέινο 0,5% : 16.247,33€.
-Με ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο 0,5% θαζώο θαη ησλ πξνζηίκσλ πνπ αλαινγνύλ επί ηνπ
ηέινπο γηα ηα έηε 2009 ,2010 ,2011 θαη 2014 ζύκθσλα κε ηα νξζά αθαζάξηζηα έζνδα ,ην ζύλνιν
ηεο νθεηιήο αλά έηνο αλαιπηηθά έρεη σο εμήο :
2009:
Έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε ηέινο 0,5% : 40.914,21€
Σέινο 0,5%
203,55€ +
Πξόζηηκν επί ηνπ ηέινπο 82% 166,91€
Σύνολο οφειλής 2009 :
370,46€
2010:
Έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε ηέινο 0,5% : 36.510,47€
Σέινο 0,5% 181,64€ +
Πξόζηηκν επί ηνπ ηέινπο 58% 105,35€
Σύνολο οφειλής 2010 :
286,99€
2011:
Έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε ηέινο 0,5% : 33.110,66€
Σέινο 0,5% 164,73€ +
Πξόζηηκν επί ηνπ ηέινπο 34%
56,00€
Σύνολο οφειλής 2011 :
220,73€
2014:
Έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε ηέινο 0,5% : 20.700,50€
Σέινο 0,5% 102,99€ +
Πξόζηηκν επί ηνπ ηέινπο 20%
20,60€
Σύνολο οφειλής 2014 :
123,59€
σνολικό ποζό οθειλών : 1.001,77€.

-Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ,παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηε
κεξηθή δηαγξαθή ή κε ησλ νθεηιώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 30.769,03€ ηεο παξαπάλσ ππόρξεεο
εηαηξείαο, από ηνπο πξναλαθεξζέληεο Υξεκαηηθνύο Καηαιόγνπο .
Αλαιπηηθά ηα πνζά πξνο δηαγξαθή θαη Υξεκαηηθό Καηάινγν αλά έηνο , έρνπλ σο εμήο:
ΔΣΟ 2009
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ
ΑΡΥΗΚΑ
ΠΟΟ ΠΡΟ
ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΒΔΒΑΗΩΘΔΝ
ΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΒΔΒΑΗΩΖ
ΠΟΟ
001/2014
7.351,18€
7.147,63€
203,55€
ηέλος 0,5%
001Α/2014
6.027,96€
5.861,05€
166,91€
πρόζηιμο επί ηοσ
ηέλοσς
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
019/2014
ηέλος 0,5%
020/2014
πρόζηιμο επί ηοσ
ηέλοσς
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
038/2014
ηέλος 0,5%
021/2014
πρόζηιμο επί ηοσ
ηέλοσς
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ
047/2016
ηέλος 0,5%
048/2016
πρόζηιμο επί ηοσ
ηέλοσς

ΔΣΟ 2010
ΑΡΥΗΚΑ
ΠΟΟ ΠΡΟ
ΒΔΒΑΗΩΘΔΝ
ΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΠΟΟ
7.048,79€
6.867,15€
4.088,29€

3.982,94€

ΔΣΟ 2011
ΑΡΥΗΚΑ
ΠΟΟ ΠΡΟ
ΒΔΒΑΗΩΘΔΝ
ΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΠΟΟ
5.309,29€
5.144,56€
1.805,16€

1.749,16€

ΔΣΟ 2014
ΑΡΥΗΚΑ
ΠΟΟ ΠΡΟ
ΒΔΒΑΗΩΘΔΝ
ΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΠΟΟ
116,78€
13,79€
23,35€

2,75€

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ
ΒΔΒΑΗΩΖ
181,64€
105,35€

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ
ΒΔΒΑΗΩΖ
164,73€
56,00€

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ
ΒΔΒΑΗΩΖ
102,99€
20,60€

Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ ηπιηαλνύ
Αζιάλνγινπ;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Ν.Μπέθεο.

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 17-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ αγξνηηθήο αλάπηπμεο Αζαλαζίνπ
ηδεξόπνπινπ.
2.- Σελ από 11-8-2016 αίηεζε ηνπ Η.αθαξίθα, εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξίαο «ΑΦΑΡΗΚΑ Η.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ Η. & ΗΑ Ο.Δ.».
3.- Σνπο ππ’ αξηζ. 1, 1Α, 19, 20, 21, 38/2014 θαη 47 θαη 48/2016 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο.
4.- Σν γεγνλόο όηη ηα παξαπάλσ πνζά βεβαηώζεθαλ εθ παξαδξνκήο ζηελ παξαπάλσ εηαηξία,
θαζώο ηα δεισζέληα αθαζάξηζηα έζνδα ζην έληππν Δ3 (Μεραλνγξαθηθό Γειηίν Οηθνλνκηθώλ
ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ) Οηθνλνκηθώλ Δηώλ 2007-2010, αθνξνύλ θαη έζνδα
ηα νπνία δελ ππόθεηληαη ζε ηέινο 0,5%.
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο), θαζώο θαη ησλ
άξζξσλ 96 θαη 174 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή ζπλνιηθνύ πνζνύ 30.769,03€ {ήηνη 7.351,18€ ηέινο 0,5% +
5.861,05€ πξόζηηκν + 6.867,15€ ηέινο 0,5% + 3.982,94€ πξόζηηκν + 5.144,56€ ηέινο 0,5% +
1.749,16€ πξόζηηκν + 13,79€ ηέινο 0,5% + 2,75€ πξόζηηκν = 30.769,03€) από ηνπο ππ’ αξηζ. 1,
1Α, 19, 20, 21, 38/2014 θαη 47 θαη 48/2016 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, πνπ
επηβιήζεθε ζηελ εηαηξία «ΑΦΑΡΗΚΑ Η.-ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΖ Η. & ΗΑ Ο.Δ.», κε ΑΦΜ
045007229.

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 616 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Υαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαδαξίδεο
Αγγειίλαο
Παπαδόπνπινο
ηδεξόπνπινο

Δ.

Γ.
Γ.

Κνπινπξηώηεο
Σξαπεδαλιήο

Θ.

Κνξσλάο

.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Η.
Λ.
.
Ν.
Α.
Θ.
Η.
Μ.
Ν.
Ε.
Α.
Γ.
Η.
.
Ν.
Α.
Γ.

Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκώλαο
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθόγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

