
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 22/ 23 ΗΟΤΛΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   162/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η Ηοσνίοσ 2021, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

4486/18.06.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο  :  Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ κ.λ.π. 

 

    Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έβδομο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο ηηο εηζεγήζεηο  ηνπ Τκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΔΗΖΓΖΖ : 31/05/2021 

ΘΔΚΑ: «Διζήγηζη Οικονομικής Τπηρεζίας προς ηην Οικονομική Δπιηροπή περί διαγραθής ή μη 

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ, κλπ». 

Με ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη «θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο 

δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη 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 θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή  γηα ην ίδην 

είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν». 

Η δηαγξαθή γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (αξζ. 3 Ν. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, 

Ν.3463/2006) θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

1) Η ππόρξενο Κ. Γ. ΑΦΜ 0… θαηέζεζε αίηεζε δηόξζσζεο (4576344/30-9-2020) ησλ ηεηξαγσληθώλ αθηλήηνπ 

ηεο ζην νξζό 133,14 ηεηξ. κέηξα. Δθ, παξαδξνκήο όκσο ε ππεξεζία απέζηεηιε ζηνλ ΓΔΓΗΔ (γηα ππνινγηζκό θαη 

είζπξαμε ) ηα δηπιά ηεηξαγσληθά , ήηνη 266, κε απνηέιεζκα γηα ην δηάζηεκα 2/10/2020-3/2/2021, λα ρξεσζεί ηα 

δηπιά σο ΓΦ θαη ΓΤ.   

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ηελ αίηεζε 3495/18-15-2021 ηεο αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ΑΔΑ: ΩΤΧΩΩ9Π-ΨΣΓ



ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ 

καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηελ ππόρξεν. 

 

2) Σηνλ ππόρξεν Λ. . ΑΦΜ 0…βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ΤΑΠ , ΓΦ & ΓΤ, εηώ 2016-2017, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα δηαγξαθνύλ , δηόηη ην αθίλεην κε παξνρή 331554414021 κεηαβηβάζηεθε ζηηο 23/12/2005 ζύκθσλα 

κε ην ζπλεκκέλν ζπκβόιαην. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

  Δηζεγνύκαζηε :  

α) ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ 

καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνλ ππόρξεν. 

β) ηελ επαλαβεβαίσζε ηνπ πνζνύ ζηελ θεξόκελε σο ηδηνθηήηξηα ηνπ αθηλήηνπ, βάζε ηνπ ππ’ αξηζκ. 1178/23-12-

2012  θαηαηεζεηκέλνπ ζπκβνιαίνπ : Αη.Κ. ηνπ Ν., ΑΦΜ 0..   

 

3)  Σηελ ππόρξεν Φ. Π. ΑΦΜ 1….. βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ΤΑΠ , ΓΦ & ΓΤ, εηώλ 2016-2017, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα δηαγξαθνύλ , δηόηη ην αθίλεην κε παξνρή 331554494117 εμνθιείηε κε πάγηα εληνιή από ηελ Δζληθή 

Τξάπεδα. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί 

κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνλ ππόρξεν. 

 

4) O Θ. Α. ΑΦΜ 0…. σο ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην Βξαράηη (Κξνθηδά 4), απνδέρεηαη θαη αηηείηαη ηελ 

κεηαθνξά ζην όλνκά ηνπ όισλ ησλ ρξεώζεσλ πνπ βαξύλνπλ ην αθίλεην θαη ην νπνίν άλεθε ζηελ ζαλνύζα κεηέξα 

ηνπ  Σθιάβνπ Γέζπνηλα, ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.214,92.  

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ηελ ππ’ αξηζκ. 1479/4-3-2021 αίηεζή ηνπ  

  Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ κεηαθνξά ησλ ρξεώζεσλ πνζνύ 1.214,92 ηεο Σ. Γ.ζηνλ αηηνύληα Αζ. Κ.. 

 

5) Σηνλ ππόρξεν Υ. Γ. ΑΦΜ 0… βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε ιατθήο  έηνπο 2020, ηα νπνία απαηηείηαη λα 

δηαγξαθνύλ , δηόηη γηα ηνπο κήλεο από Ιαλνπάξην 2020 έσο θαη Αύγνπζην 2020 έρεη ήδε εμνθιήζεη.  

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

- αξζ. 3 Ν. 4623/2019 

-ην ππ’ 5409/6-11-220 δηπιόηππν είζπξαμεο  

  Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί 

κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνλ ππόρξεν. 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΧΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΧΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1 Γεκ. ηέινο 

2/10/2020-3/2/2021 

 Μ Γ 0…..  33,16 

2 Γεκ. θόξνο 

2/10/2020-3/2/2021 

 >> >>  7,34 

 Ταπ   >> >>  1,50 

ΑΔΑ: ΩΤΧΩΩ9Π-ΨΣΓ



2/10/2020-3/2/2021 

3 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΤΑΠ 

 Ν. Σ. 0…. 17,95 17,95 

4 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΓΤ 

 >> >> 246,48 246,48 

5 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΓΦ 

 >> >> 19,36 19,36 

6 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΤΑΠ 

859 Φ. Π. 1….. 1,02 1,02 

7 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΓΤ 

860 >> >> 14,04 14,04 

8 Αλείζπξαθηα ΓΔΗ 2016- 

2017 ΓΦ 

861 >> >> 1,10 1,10 

9 Τέινο ιατθήο αγνξάο  929 Χ. Γ. 0….. 140,40 89,40 

 
Ο Σαμίας  Ο Αν. Προχζηαμένο     Ζ Προχζηαμένη  

Σμ. Δζόδφν & Γημοηικής Περιοσζίας Γ/νζης Οικ.Τπηρ.  
φη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης      Αθ. Σζεκούρα  

 

 

ΔΗΖΓΖΖ : 14/06/2021 

ΘΔΚΑ: «Διζήγηζη Οικονομικής Τπηρεζίας προς ηην Οικονομική Δπιηροπή περί διαγραθής ή 

μη οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ, κλπ». 

Με ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη «θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο 

δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη 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 θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή  γηα ην 

ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν». 

Η δηαγξαθή γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (αξζ. 3 Ν. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, 

Ν.3463/2006) θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

1) O ππόρξενο Γ. . ΑΦΜ 0… θαηέζεζε αίηεζε κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ δηαγξαθή ησλ ηειώλ ιατθήο έηνπο 

2020 ησλ κελώλ από Ιαλνπάξην 2020 έσο θαη Οθηώβξην 2020, δηόηη α) ε ζεώξεζε ηεο άδεηάο ηνπ έγηλε ζηηο 

25/5/2020 θαη β) ιόγσ επνρηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ (θπηώξηα) , πξνζήιζε κόλν Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην  

2020, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηα κεληαία παξνπζηνιόγηα ησλ επνπηώλ ηεο ιατθήο αγνξάο .  

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

-ηελ αίηεζε 5236/11-6-2021 ηνπ αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ 

καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηελ ππόρξεν. 

 

ΑΔΑ: ΩΤΧΩΩ9Π-ΨΣΓ



2) H ππάιιεινο Λαθηώηε Μαξίλα , ζηηο 14-6-2020 δηαπίζησζε όηη ζηελ θαξηέια ηεο ύδξεπζεο ηνπ θ. . Ι. 

(ΑΦΜ 0…0) , εθ παξαδξνκήο,  ζηηο 8-9-2020 θαηέγξαςε ηελ έλδεημε ¨641¨ αληί ηνπ νξζνύ ¨741¨, όπσο 

πεξηγξάθεη ζηελ ζρεηηθή βεβαίσζε , κε απνηέιεζκα ν ππόρξενο λα ρξεσζεί 100 θπβηθά επηπιένλ. 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3,  ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006 ,  

-ηελ 14-6-2021 βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππαιιήινπ  

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ 

καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηελ ππόρξεν. 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΧΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΧΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1 Τέινο ιαηθήο 

αγνξάο 2020 

929/2021 Γ. Σ. 0… 132,00 108,00 

2 Τέινο ύδξεπζεο 

Β εμάκελν 

 2020 Τ.Κ 

Κνθθσλίνπ 

975/2021 Σ.Λ. 0…. 66,00 43,60 

3 ΦΠΑ 13% Τέινο 

ύδξεπζεο  

Β εμάκελν  2020  

Τ.Κ Κνθθσλίνπ 

976/2021 >> >> 5,98 5,67 

 
Ο Σαμίας  Ο Αν. Προχζηαμένο     Ζ Προχζηαμένη  

Σμ. Δζόδφν & Γημοηικής Περιοσζίας Γ/νζης Οικ.Τπηρ.   

φη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης      Αθ. Σζεκούρα  

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

             (Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη Αθανάζιοσ) 

1.- Δγκρίνει ηελ δηαγξαθή (ή ηελ επηζηξνθή ησλ πνζώλ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπο κε άιιεο νθεηιέο) 

ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα από ηνπο 

ππόρξενπο, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθό θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε απηό. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 162/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

ΑΔΑ: ΩΤΧΩΩ9Π-ΨΣΓ



                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

            5.- Κανάβης Αθανάζιος  

        

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΧΩΩ9Π-ΨΣΓ
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