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ΘΕΜΑ: Διαγπαθή ή μη ποζών και ηων ανηίζηοισων πποζαςξήζεων από ηον Υπημαηικό Καηάλογο 146/2019 για ηέλη ανηαλλάγμαηορ 

σπήζηρ σώπων πολιηιζμού ηος Δήμος Νάοςζαρ. 

 

 
          

 

 



 

      Η Αληηδεκαξρία Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ κε ην αξ. πξωη. 14461/30.8.2019 έγγξαθν πξνο ην Οηθνλνκηθό Σκήκα ηνπ Γήκνπ είρε δεηήζεη 

ηε βεβαίωζε αλείζπξαθηωλ εζόδωλ από παξαρωξήζεηο ρώξωλ Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο έωο 30/6/2019. Σν Οηθνλνκηθό Σκήκα ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο βεβαίωζε ηηο νθεηιέο απηέο ζηα έζνδα ηεο ρξήζεωο έηνπο 2019 κε ηε ζύληαμε ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ. 

      Μεηά από αηηήζεηο πνιηηώλ πνπ δερζήθακε θαη έιεγρν πνπ δηελήξγεζε ην Απηνηειέο Σκήκα Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ ζηα αξρεία ηεο Τπεξεζίαο, δηαπηζηώζεθε όηη ππήξμαλ θαη νη παξαθάηω βεβαηώζεηο πνπ έγηλαλ εθ παξαδξνκήο γηα εθδειώζεηο πνπ 

ηειηθά δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ή γηα ηηο νπνίεο είραλ θαηαβιεζεί θαλνληθά ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ ηα πξνβιεπόκελα ηέιε παξαρώξεζεο. 

       ύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006, δηαγξαθή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο 

νξηζηηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ θόξωλ, ηειώλ, δηθαηωκάηωλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν ωο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζωπν ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην 

πξόζωπν (άξζξν 174 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006). Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 αξκόδην όξγαλν γηα ηε δηαγξαθή ηωλ εγγξαθώλ 

ηωλ Υξεκαηηθώλ Καηαιόγωλ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

     Βάζεη ηωλ αλωηέξω πξέπεη λα δηαγξαθνύλ ηα πνζά θαη νη αληίζηνηρεο πξνζαπμήζεηο ηωλ παξαθάηω δεκνηώλ από ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 

146/2019 ωο εμήο  : 

 

α/α Υπημαηικόρ 

Καηάλογορ 

Ποζό Επωνςμία Αιηία διαγπαθήρ 

1 146 / 2019 50,00 κέξλνπ Δπδνμία Η εθδήιωζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

2 146 / 2019 70,00 Καξπδάο 

Παλαγηώηεο 

Σν αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβιήζεθε ζηελ 1/10/2018 ζην Γήκν 

Νάνπζαο (αξ. δηπινηύπνπ είζπξαμεο 5140Ν). 

3 146 / 2019 70,00 Πνιηηηζηηθή 

Δηαηξεία Νάνπζαο 

«Αλαζηάζηνο 

Μηραήι ν Λόγηνο» 

Σν αληάιιαγκα ρξήζεο θαηαβιήζεθε ζηηο 27/4/2018 ζην Γήκν Νάνπζαο 

(αξ. δηπινηύπνπ είζπξαμεο 1442Ν). 

4 146 / 2019 200,00 ππξόπνπινο 

Κωλζηαληίλνο 

Η εθδήιωζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

5 146 / 2019 70,00 ΔΝΩΗ 

ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ 

ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑ 

 

 

Λόγω ζπλδηνξγάλωζεο κε ηνλ Γήκν Νάνπζαο ε αίζνπζα είρε 

παξαρωξεζεί δωξεάλ θαη δελ ππήξρε εηζηηήξην εηζόδνπ. 



6 146 / 2019 170,00 ΤΛΛΟΓΟ 

ΓΟΝΔΩΝ 

ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ          

2
νπ

ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΝΑΟΤΑ 

 

Η αίζνπζα είρε παξαρωξεζεί δωξεάλ θαη δελ ππήξρε εηζηηήξην εηζόδνπ. 

: 

 

 

 

 

  

                                                                              Η ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟ  

                                                                                                                                        Πολιηιζμού, Σοςπιζμού  

                                                                                                                          Εξωζηπέθειαρ & Εςπωπαϊκών Θεμάηων 

                                                                                                                                          ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ 

                                                                               

 
                                                                                                                                               ΘΕΟΔΩΡΑ  ΜΠΑΛΣΑΣΖΘΔΟΤ 


