
Γιά τό 3-χέ2to νόμο» «περί τροποποιήσεως xai συμπληρώσε-
σεως διατάξεών τινων τής «περί τών προσόδων τών ’Οργανι
σμών Τοπικής Αύτοδ’.οικήσεως νομοθεσίας, καί άλλων τι-
νών συναφών διατάξεων».

Προς ii]Y Βουλήν ιών ' Ελ.λψ’ων

Με τό προτεινόμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο επιδιώκεται 
ή άναπροσζρμογή τών συντελεστών ορισμένων φόρων, τελών 
καί δικαιωμάτων ώττερ τών δήμων καί κοινοτήτων πού έχουν 
καθορισθεί πριν άτι πολλά χρόνια καί δέν άνταποκρίνοντζι 
πλέον στή σημερινή πρζγμζτΐκότητα. ύστερα άπό τις συνεχείς 
τιμαριθμικές άνατιμήσεις. Επίσης παρέχεται ή ευχέρεια στούς 
οργανισμούς αυτούς νά επιβάλλουν μέ άπόφαση τού συμβουλί
ου τους έρυμένες φορολογίες καί ρυθμίζεται πΰ συστημζτι- 
κά xat άποδοτικά ή διαδικασία βεβαιώσεως καί είσπράξε- 
ως τών φόρων τελών δικαιωμάτων xat εισφορών πού ίσχύ- 
cjv ύπέρ τών ΟΤΑ.

Τό νομοσχέδιο άποβλέπει στήν οικονομική ενδυνάμωση τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως xat ττήν ικανοποίηση τού γενικού 
αιτήματος νά άποκτήσουν οι αύτοδιοικούμενοι οργανισμοί οι
κονομική ζύτοτέλεια xat αύτάρκεια. Δημίουργοΰνται νέοι 
πόροι γιατί οι νομοθετημένο'., είτε είνζι άνεπαρκείς, είτε 
έχουν καταστεί ούσιαστικά άνύπζρκτοι με τή πάροδο τού χρό
νον xat τις συνεχείς εξελίξεις τής οΐκονομ'.χής xat κοι- 
νωνιχής ζωής. Ή καθιέρωση νέων φόρων κρίνετζί άναγ- 
xata. ή δέ επιβάρυνση τών δημοτών μέ τις φορολογίες αυ
τές είναι δίκαιη xat ανάλογη προς την οικονομική τους 
κατάσταση χωρίς νά θίγονται οί ενδεέστερες τάξεις.

Σκοπός τού νομοσχεδίου είνat άκόμη νά μπουν οί βάσε'.ς 
Τ’.ά την οριστική άντιμετώπιση τού οικονομικού προβλήματος 
τών ΟΤΑ, χωρίς τήν παραμικρή δυσμενή έπίσπτωση επί τής 
οίκονομίζς τής χώρας κάτω άπό τις σημερινές συνθήκες.

Mg τό σχέδιο νόμου επιδιώκεται άκόμη ή ρύθμιση κζί 
άλλων φορολογικών θεμάτων τών άνωτέρω οργανισμών κα
θώς καί αντιμετώπιση συναφών μέ τή λειτουργία τους αντι
κειμένων.
' Άναλυτικώτερα οί έπί μέρους διατάσεις τού νομοσχεδίου 

κατά άρθρο έχουν ώς άκολούθως.

'Αρθρο 1.
• Μέ τό πρώτο αρθρο τού νομοσχεδί’.υ αυξάνονται τά κατώ

τερα καί άνώτερζ όρια τοΰ δικαιώματος χρήσεως βοσκών 
τό οποίο είναι υποχρεωμένοι νά καταβάλλουν οί κτηνοτρόφοι 
για τή βοσκή τών ζώων τους στους δημοτικούς καί κοι
νοτικούς βοσκήσιμους τόπους ώς εξής:

α) Γιά κάθε μικρό ζώο αυξάνεται τό κατώτερο όριο άπό 
1.50 σέ 8 δρχ. καί τό άνώτ-ρο άπό 8 σέ 16 δραχμές.

6) Γά: κάθε μεγάλο ζώο αύξάνεται άπό 3 δρχ. σέ 16 
ώς κατώτερο καί άπό 16 δρχ. σέ 32 ώς άνώτερο.

Ή αναπροσαρμογή είναι απολύτως άναγκαία λόγω τής αλ
ματώδους αύξήσεως τών τιμών τών ζωικών προϊόντων άπό 
το 1954. όταν γιά πρώτη φορά καθωρίστηκαν τά άνωτέρω 
όρια. προκειμένου νά πορισθοΰν τά άπαραίτητα έσοδα οί δή
μοι καί οί κοινότητες γιά τήν βελτίωση τής ποιοτικής και 
ποσοτικής βοσκοϊκανότητος τών βοσκήσιμων τόπων καί τήν 
εκτελεση έργων με τά όποια εξυπηρετούνται ο! ανάγκες τής 
κτηνοτροφίας.

Με τή διάταξη τής παραγράφου 2 ορίζεται ότι στή συνο
λική γεωργική ή κτηνοτροφική έκταση πού χρησιμοποιεί 
ό κτηνοτρόφος επαγγελματικούς συνυπολογίζεται καί ή βο- 
σκήσίμη έκταση πού άντιστοιχεί στόν άριθμό τών ζώων του 
για τά όποια τού έχει έπιτραπεί νά τά βόσκει στούς δημο
τικούς καί κοινοτικούς βοσκότοπους. Ή διάταξη αύτή έχει 
σαν σκοπό τή στήριξη τών μικρών κτηνοτροφών ο! όποιοι 
διαθέτουν, περιορισμένες γεωργικές ή κτηνοτριφικές έκτά- 
<σεις ο! όποιοι, διά τοΰ συνυπολογισμοΰ στις εκτάσεις πού κα
τέχουν καί τών δημοτικών καί κοινοτικών βοσκήσιμων τό
πων πού χρησιμοποιούν. θά έχουν τήν δυνατότητα νά τύχουν

ΕίΙΉΠΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τής οικονομικής ένισχύσεως πού δίδεται άπό τά προγράμμα
τα άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας^ ή άπό τά ταμεία χρημα- 
τοδοτήσεως τόσο τοΰ Κράτους όσο καί άπό διεθνείς οργανι
σμούς (ΕΟΚ κλπ.) οί οποίοι θέτουν σάν προϋπόθεση τήν κα
τοχή ένός ορισμένου άριθμοΰ στρεμμάτων άπό τον χρηματοδο
τούμενο ή επιδοτούμενο κτηνοτρόφο.

Μέ τήν παράγραφο 3 ορίζεται ότι σέ περίπτωση άνεπαρ- 
κείας τών βοσκήσιμων τόπων τό επιβαλλόμενο αυξημένο δι
καίωμα όοσκής γιά τά βόσκοντα ζώα πέρα τού ορίου τής 
μικρής καί μεγάλης κτηνοτροφίας δέν δύναται νά προσδιο
ριστεί άπό τό δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μεγαλύτερο 
τού τετραπλασίου τοΰ καθίρίσθέντος σύμφωνα μέ τις διατά- 
ίδεισ τών παεα-υάοων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 5 τού β.δ. 24—9/ 
20. ί 0.58.

Τέλος μέ τις διατάξεις τής παραγράφου 4 καθιερώνεται 
υποχρέωση γιά τον δημότη ή ετεροδημότη πού βόσκει αυθαί
ρετα τά ζώα του στούς δημοτικούς καί κοινοτικούς βοσκή
σιμους τόπους, προς καταβολή δικαιώματος μεγαλυτέρου τοΰ 
όρισθέντος γιά τά κανον'.κώς βόσκοντα ζώαι τών δημοτών 
καί ετεροδημοτών άντιστοίχως τό όποιο δέν πρέπει νά ύπερ- 
βαίνει τό διπλάσιο αύτοΰ. καί μέ τις διατάξεις τής παραγρά
φου 5 ορίζεται ότι δέν εφαρμόζονται έπί τών βοσκοτόπων 
πού άνήκουν στούς δήμους καί τις κοινότητες οί διατάξεις 
τής πζρ2γρ. 1 τοΰ άρθρου 9 καί τής παραγρ. 1 τοΰ άρ- 
•ΰρου 11 τού ν. δ. 216/1973 «περί διαχε’.ρίσεως καί βελτι- 
ώσεως τών βοσκοτόπων» ο! όποιες άναφέρονται στήν εισδο
χή ζώων ετεροδημοτών στις βοσκές καί στήν χρονική διάρ
κεια έκμισθώσεως βοσκήσιμων τόπων έκτάσεως άνω τών 
2000 στρεμμάτων, διότι μέ τις διατάξεις αυτές άφ’ ένός μέν 
περιορίζεται ή άρμοδιότης τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοι- 
κήσεως. άφ’ ετέρου δέν είναι πρακτικώς 'εφαρμοστέα στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ή μακροχρόνια μίσθωση (δεκαε
τή) τών βοσκήσιμων τόπων τών δήμων καί κοινοτήτων, ή 
όποια οπωσδήποτε άποβαίνει εις βάρος τών συμφερόντων τών 
οργανισμών αυτών. *

Άρθρο 2.
Μέ τό άρθρο αύτό γίνεται νέα ρύθμιση τοΰ έπιβαλλομένου 

υπέρ δήμων καί κοινοτήτων δικαιώματος εμπορίας ποσίμων 
ιαματικών ή μή ΰδάτων. Συγκεκριμένα μέ τήν άπόφαση τοΰ 
δημοτικού ή κοινοτικού , συμβουλίου περί αποδοχής τής αί- 
τήσεως τοΰ ενδιαφερομένου νά εμπορευτεί τό πόσιμο ιαματι
κό ή μή νερό θά καθορίζεται καί ή έλάχ'-στη ποσότητα ή 
όποια θά θεωρείται ώς ληφθεϊσα καί θά καταβάλλεται τό 
ανάλογο δικαίωμα άνεξάρτητα τής λήψες ή όχι αύτής, προ- 
κε'.μένιυ νά διασφαλιστούν τά συμφέροντα τοΰ δήμου ή τής 
κοινότητος έκ τής χορηγήσεως τής άδειας έστω καί γιά 
μι ά ορισμένη ποσότητα έκμεταλλεύσεως γιατί διαπιστώθηκαν 
έστω κσί γιά μιά ορισμένη ποσότητα έκμεταλλεύσεως γιατί 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις σκοπίμου άπολήψεως τής συμβα
τικής έλαχίστης ποσότητος. Επίσης προβλέπεται νά τίθενται 
οί άπαραίτητοι όροι άπό τό δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 
γιά τήν διασφάλιση τής γνησιότητος τοΰ εμφιαλωμένου νερού 
καί τών συμφερόντων τοΰ καταναλωτικού κοινού.

Αυξάνεται τό καταβαλλόμενο δικαίωμα άπό 0,20 δρχ. άνά 
λίτρο σέ 0,30 καί σέ περίπτωση προσμίξεώς του μέ οπου
δήποτε είδος χυμών άπό 0,10 σέ 0,20 δρχ. άνά λίτρο. Ή 
αύξηση αύτή όχι μόνο δέν δύναται νά θεωρηθεί υπερβολική, 
αν ληφθεί ύπόθη ή τιμή στήν οποία πωλείται σήμερα τό εμ
φιαλωμένο νερό καί τά άναψυκτικά στήν έσωτερική κατα
νάλωση καί πολύ περισσότερο στή·; άγορά τού εξωτερικού, 
άλλά άντίθετα είναι έλαχίστη. Προβλέπεται πάντως ή δυνα
τότητα άναπροσαρμογής τών συντελεστών αυτών μέ κοινή από
φαση τών Υπουργών Εσωτερικών καί Εμπορίου.

Καθιερώνεται ύποχρέωση στούς έμπορευομένους τό νερό νά 
εκδίδουν δελτίο άποστολής σύμφωνα μέ τις διατάζεις τού 
π.δ/τος 99/77 «περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων» προ
κειμένου νά διευκολύνεται ο έλεγχος τής δ’-ατιθεμένης προς 
έμποοία ποσότητας νεοού καί νά προλαυίάνεται ή φοροδια-
<Γ·Τ i
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βάρος τών λουσμένων σέ φυσικές ιαματικές τηγές, εάν ύτάρ- 
χουν στήν τεριοχή τους, σέ τοσοστό 10% έως 15% έτί τού 
αντιτίμου κάνε λούσεως.

Me τη διάταξη τής ταραγρ. 8 καταργείται ό αναχρονι
στικός -όεσμός τής άναόέσεως τής βεβαιώσεως καί είστρά- 
ξεως των τελών τών άρνρων 6 καί 7 σέ ενοικιαστές φό
ρων. τελών κλτ. καί ταράλληλα ίκανοτοιείται τά".ο αίτη
μα τολλών έτα~'"ελυ.ατικών τάσεων (ξενοδόχων. έστιατόοων
'/-λ-).

νΑρ·3?ο 8.

Με τό αρνρο αυτό ίκανοτοιείται τά'ΐο αίτημα τού Λήμου 
Βόλου, τρός τό ότοίο συμφωνούν καί οί αρμόδιοι τοτικοί φο
ρείς, μετά τήν κα-όιέρωση τής τόλεως ώς άφετηριας και 
τέρμζτος τορόμείων τής γραμμής Βόλου — Χωρών τής Μέ
σης ’Ανατολής τερί έπβολής ένός ειδικού τέλους έττ> τών 
φορτηγών αυτοκινήτων τού τροορίζονται γιά λιμάνια τής Μέ
σης 'Ανατολής γιά τη δημιουργία εσόδων τρσκειμένου ό έν 
λόγιο Λήμος νά μτορέσε: να άντιμετωτίσει τά τολλατλα τρο- 
βλήματα τού δημιουργοϋνται στή τεριοχή του ατό τό τλή- 
•3ος τών αυτοκινήτων τού διακινοϋντα: στή τόλη τόσο άτό 
τλευρας κ α-3αριότητος. ρυτάνσεως. μολΰνσεως τεριόάλλοντος 
ν.λτ. όσο καί γιά τήν άτσκατάσταση φ·3ορών τών όόών. δη- 
μιουργια χώρων στα·3μεύσεως, έκτέλεση συναφών έργων χλτ.

Οί διατάξεις τοϋ άρ-3ρου αύτοϋ τζρέχουν τό δικαίωμα στό 
Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ν’ έτιβάλλει με άτόφασή του, τέ
λος οριζόμενο μέχρι τετρακόσιες (400) δραχμές γιά κά·3ε 
όχημα τού ετιβιβάζεται έτί οχηματαγωγού τλοίου στό λιμά
νι με τροορισμό τή Μέση 'Ανατολή. Τό τέλος βαρύνει αυτόν 
τού καταβάλλει τον ναύλο, αναγράφεται στό έκοιδόμενο ταρα- 
στατικό τού ναύλου, εΐστράττεται άτό αυτόν τού εκδίδει τό 
ταραστατr/.ό και άτοδίδεται στό Λήμο Βόλου.

Ό ύτόχρεως γιά τήν εΐστραξη τού τέλους ύτοβάλλει εντός 
τού τρώτου δεκαημέρου κά3ε μήνα στό Δήμο Βόλου διτλό- 
τυτο κατάσταση στήν ότοία αναγράφονται τά τλήρη στοιχεία 
του ό άρι-5μος τών φορτηγών αυτοκινήτων τού έτιβιίάστηκαν 
στα οχηματαγωγά τλοία και τό τοσό τού τέλους τό ότοίο 
και τληρώνει συγχρόνως. Ό έλεγχος τής κανονικής άτοδό- 
σεως γίνεται άτό όργανα τού Δήμου. Σέ τερίττωση μή κατα
βολής ή έλλιτοϋς ή εκτρο-3έσμου καταβολής τού τέλους εφαρ
μόζονται οι διατάξεις τού αρ-3ρου 73 τού 5. διατάγματος τής 
24 — 9/20.10.58 τού τροβλέτουν τήν ετιβολή τροστίμων, 
τροσαυξήσεων ν'/.-. Οί λεττομέρειες γιά τήν εφαρμογή τού 
άρ·3ρου αυτού δύνατα: νά ρυθμίζονται με άτόφαση τού ’Υτουρ- 
γού Εσωτερικών.

Άρ-όρο 9.

Με τό νόμο 537/1948 έτιβλή-όηκε ειδικό τρόσ·5ετο τέλος 
10% έτί τής τιμής τών εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων τών 
τόλεων Κέρκυρας και Λευκάδος ύτέρ τών τοτικών φιλαρ
μονικών και ταρείχε τή δυνατότητα ό νόμος αυτός, γιά τήν 
ετιβολή τού τέλους με διατάγματα και άλλες τόλεις γιά 
τήν ενίσχυση τών φιλαρμονικών τους.

Τό ανωτέρω τέλος ,ετιβλή·3ηκε με 6. δ/τα σε είκοσι μία 
(21) ακόμη τό/.εις γιά τήν οικονομική ενίσχυση τών φιλαρ
μονικών τους.

Τά β. δ/τα με τά ότοία έτιβλήνηκε τό τόσ·3ετο τέλος 
ύτέρ τών φιλαρμονικών τών τόλεων Ζακύνθου, Κορίννου, Ί- 
ωαννίνων. Π ατρών και Ίεράτετρας. έκδό·5ηκαν μετά τήν 
ισχύ τού Συντάγματος τού 1952 τό δέ Νομικό Συμβούλιο τού 
Κράτους γνωμοδότησε ότι είναι αυτοδικαίως άκυρα, γιατί 
σύμφωνα μέ τις διατάσεις τής ταραγρ. 2 τού αρ·3ρου 59 τού 
Συντάγματος, τό αντικείμενο τής φορολογίας, ό φορολογικός 
συντελεστής καί οι φορολογικές άταλλαγές δεν άτοτελούσαν 
τλέον αντικείμενο τής νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως. 'Η διά
ταση τύτή έτζνσλήφ-3ηκε και στό ίσχύον Σύνταγμα.

Συνετείζ τών ά/ωτέρω οί Οίκον. ’Εφορίες έταυσχν νά βε
βαιώνουν άτό τό 1977 τό ειδικό τρόσ·3ετο τέλος ύτέρ τών 
δημοτικών φιλαρμονικών με άτοτέλεσμα νά στερηθούν τού

μοναδικού εσόδου γιά τήν άντιμετώτιση τών εφόδων λειτουρ
γίας τους.

Γιά τήν οικονομική ενίσχυση τών φιλαρμονικών τών άνω- 
τέρω τόλεων. μέ τις διατάσεις τού αρ-3ρου αυτού ετιβάλλεται 

.τό ειδικό τρόσ-Seτο τέλος 10% τού τροβλέτουν οί διατάσεις 
τού αρ-ύρου 1 τού νόμου 597/48 καί έτί τής τιμής κά-5ε 
εισιτηρίου τών δημοσίων νεαμάτων τού λειτουργούν στις τέ- 
λεις Ζά/.υν-So. Κόριννο. Ιωάννινα, Πάτρα καί Ιεράτετρα, 
ύτέρ τών φιλαρμονικών τών τόλεων αυτών, αντίστοιχα, ώστε 
ν’ ουνη-ύούν νά συνεχίζουν τό κοινωνικό, έννικό καί έκτολι- 
τιστικό έργο τους.

Αρ-ύρο 10.

Μέ τό άρ·3ρο αυτό κ αφιερώνεται φόρος ύτέρ τών δήμων 
καί κοινοτήτων έτί τών ήλεκτροδοτουμένων χώρων έστεγα- 
σμένων ή μή χρησιμοτοιουμένων ή τροοριζομένων γιά κατοι
κία ή άσκηση έταγγέλματος. Ετιβάλλεται μέ άτόφαση τού 
Συμβουλίου καί βαρύνει αυτόν τού χρησιμοτοιεί τον χώρον καί 
σέ τερίττωση μή χρησιμοτοιήσεώς του τον κάτοχο αυτού.

Οι δήμοι καί οί κοινότητες άσκώντας τό δικαίωμα τού 
τούς ταρέχουν οί διατάσεις τού άρ-ύρου αυτού μέ μία μικρή 
έτιβάρυνση τών δημοτών τους μέσα στά όρια, τού ορίζει ό 
νόμος ·3ά μτορούν νά τορισ-3οϋν ένα σημαντικό έσοδο τό ότοίο 
μαζί μέ τά λοιτά έσοδα, άτό άλλες τηγές -3ά συμβάλλει ού- 
σιαστικά στή βελτίωση τής- οικονομικής τους καταστάσεως..

Ό συντελεστής τοϋ φόρου ορίζεται μέ άτόφαση τοϋ δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου άτό έξι (6) έως δέκα έξι 

•‘(16) δραχμές κατά τετραγωνικό μέτρο φωτιζομένης έτι- 
φανείας γιά τούς έστεγασμένους χώρους. Γιά τούς μή έστε- 
γασμένους χώρους ό συντελεστής δεν δύναται νά ύτερβαίνει 
τό ήμισυ τού συντελεστή τοϋ ορίστηκε γιά τούς έστεγασμέ
νους χώρους.

Ή εΐστραξη τοϋ φόρου γίνεται άτό τή ΔΕΗ, μέ τό λο
γαριασμό τοϋ άιτιτίμου τής καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύ
ματος μέ βάση καταστάσεις φορολογουμένων τοϋ καταρτίζει 
ό δήμος ή ή κοινότης οί ότοίες τεριλαμβά^ουν τά άταραίτη- 
τα στοιχεία γιά τήν είστραξή του. Έτσι μέ τήν ελάχιστη 
άτασχόληση τών ύτηρεσιών τών δήμαον καί κοινοτήτων άλλά 
καί τής ΔΕΗ έτιτυγχά^εται ή ταχύτερη καί άτοτελεσμα- 
τικώτερη είστραση καί άτόδοση στοϋς δικαιούχους οργανι
σμούς τού εσόδου άτό τήν άνωτέρω φορολογία. Σ’ αύτό όα 
συντελέσε: τερισσότερο τό γεγονός ότι ύτάρχουν ήδη τά άτα- 
ραιτητα στοιχεία στις ϋτηρεσίες τών ΟΤΑ γιά τήν είστραξη 
τοϋ φόρου δεδομένου ότι ·3ά χρησιμοτθΐη·3οϋν γιά τό σκοτό αύ
τό τά ύτάρχοντα στοιχεία (δηλώσεις φορολογουμένων τερί τοϋ 
έμβαδοϋ τού χώρου κλτ) έτί τή βάσει τών ότοίων ϋτολογί- 
ζονται τά άντατοδοτικά τέλη κα-3αριότητος καί φωτισμού.

Οί καταστάσεις τών φορολογουμένων (βεβαιωτικοί κατά
λογοι) άτοστέλλονται στή ΔΕΗ καί ισχύουν όσο χρόνο ισχύει 
ή άτόφαση τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου τερί έτΐ- 
βολής τού φόρου. Ό φόρος είστράττεται σέ τόσες δόσεις όσες 
είναι ό άρι-3μώς τών έκδιδομένων κά·5ε χρόνο λογαριασμών 
καταναλώσεως ηλεκτρικής ένεργείας.

Ή ΔΕΗ άτοδίδει τά είστραττόμενα τοσά τού φόρου μέ 
ά·3ρο:στική κατάσταση εντός τριμήνου άτό τής λήσεως τού 
μηνός τοϋ αφορούν λογιστικώς οί σχετικοί λογαριασμοί, μτο- 
ρεί έτίσης νά ταρέχει στούς δικαιούχους δήμους καί κοινό
τητες χρηματικές τροκαταβολές.

Οί δήμοι τοϋ έχουν δική τους ταμειακή ύτηρεσία ή ύτη- 
ρεσία ύδρεύσεως ή δημοτική έτιχείρηση ύδρεύσεως ή δημοτι
κό όργανισμό ύδρεύσεως μτορούν νά έςαιρε·5οϋν τής συνειστρά- 
ξεως τοϋ φόρου άτό τή ΔΕΗ.

Ό δήμος ή ή κοινότης ενεργεί έλεγχο τών δηλώσεων τών 
φορολουμένων τερί τών τετραγωνικών μέτρων τής φορολογη
τέας έτιφανείας τών άκινήτων καί άν διατ’.στώσει ανακριβή 
δήλοιση έτιβάλλει τις κυρώσεις τού τροβλέτει ή ταράγραφος 
10 τοϋ άρ-3ρσυ τούτου. Σέ τερίττωση μή καταβολής τοϋ φό
ρου ή ΔΕΗ διακόττει τό ρεύμα καί δέν τό έταναχορηγεί 
μέχρι νά έξοφλη·3εΐ τό όφειλόμενο τοσό.




















