
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   246/2021. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Ξξόεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Ληθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  επηεμβρίοσ 2021, ημέρα  Γεσηέρα και ώρα 11:00  

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

7417/23.09.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

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

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

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Ξξόεδξνο, β] Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Θαιιίξε Καξία (σο αλαπιεξώηξηα ηνπ θ. 

Κπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α]  Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο θαη β]  

Βνπδνύξεο Ληθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Ξαλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 6ο  : Περί διαγραθής ή μη οθειλών ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ κ.λ.π.  

 

Ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην έκηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο ηηο εηζεγήζεηο  ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

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

οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ, κλπ». 

Κε ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Λ.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». 

Ζ δηαγξαθή γίλεηαη από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή (αξζ. 3 Λ. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, Λ.3463/2006) 

θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Ππγθεθξηκέλα : 

1) Πηoλ ππόρξεν Π. Δ. (ΑΦΚ 0….) βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε Ύδξεπζεο από Α εμάκελν 2013 έσο θαη ζήκεξα 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 782,063 πιένλ πξνζαπμήζεσλ θαη αθνξνύλ ζε δύν αθίλεηα ζην Θνθθώλη, κε αξ. πδξνκέηξνπ 138323 

θαη 145587. Κε ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπο, ηα ηέθλα ηνπ αλσηέξσ:  Ξ. Δ.(ΑΦΚ 1…) θαη Ξ. Π. (ΑΦΚ 1…), απνδέρνληαη 

ηα ρξέε ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ ζηα νπνία, ζύκθσλα κε ηα θαηαηεζεηκέλα Δ9, εκθαλίδνληαη σο ηδηνθηήηεο. 

ΑΔΑ: ΨΡΒ7Ω9Π-ΝΘ6



Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

-ηηο αηηήζεηο ησλ αλσηέξσ θαη ηα θαηαηεζεηκέλα έγγξαθα 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ κεηαθνξά ησλ ρξεώζεσλ ηνπ  πδξνκέηξνπ 138323 ζηελ αηηνύζα Ξ. Π. (ΑΦΚ 1…), θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 

ρξεώζεσλ ηνπ  πδξνκέηξνπ 145587. Ξ. Δ. (ΑΦΚ 1…). 

 

2)  Πηνλ ππόρξεν Η. Θ.(ΑΦΚ -)  βεβαηώζεθαλ ηα παξαθάησ ηέιε Ύδξεπζεο από Α εμάκελν 2015 έσο θαη ζήκεξα 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 459,37 πιένλ πξνζαπμήζεσλ θαη αθνξνύλ ζε αθίλεην ζηελ Δπαγγειίζηξηα . Κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ, 

ην ηέθλν ηνπ αλσηέξσ:  Θ. Γ. (ΑΦΚ 0…), απνδέρεηαη ηα ρξέε ηνπ ζαλόληνο παηέξα ηνπ , ηνπ αθηλήηνπ όπνπ ζύκθσλα 

κε ην θαηαηεζεηκέλν Δ9, εκθαλίδεηαη σο ηδηνθηήηεο. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

-ηελ από 12/8/2021 αίηεζε ηνπ αλσηέξσ θαη ηα θαηαηεζεηκέλα έγγξαθα 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ κεηαθνξά ησλ ρξεώζεσλ ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ αηηνύληα Θ. Γ. (ΑΦΚ 0……) 

 

3) Πην πδξόκεηξν αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Θ. Η. ηνπ Σ.(ΑΦΚ 0…), ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ ν 

ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο θαηέγξαςε ηελ έλδεημε 646 αληί ηνπ νξζνύ 546 ζηηο 21/8/2020.   

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 6395/19-08-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ. 

1410094172 ηνπ αλσηέξσ όλησο ε έλδεημε ζηηο 21/8/2020 ήηαλ 646 αληί ηνπ νξζνύ 546. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ 

έθπησζε-δηαγξαθή 110 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2019. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 111,00 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμ΄ 2019  ΛΔΟΑΛΡΕΑ) 

ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΞΑ θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

4) Ζ ππόρξενο . Κ. (ΑΦΚ 1…) θαηέζεζε αίηεζε κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ δηαγξαθή ησλ ηειώλ ιατθήο έηνπο 

2020 ησλ κελώλ από Κάξηην έσο θαη Γεθέκβξηνπ ν 2020, δηόηη α) δηέθνςε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εκπνξίνπ ζε 

ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο β) δελ πξνζήιζε ζηηο ιατθέο αγνξέο Βέινπ & Εεπγνιαηηνύ γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα, όπσο 

πξνθύπηεη από ηα παξνπζηνιόγηα ησλ επνπηώλ ηεο ιατθήο αγνξάο,  

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-ηελ αίηεζε 7563/14-9-2020 ηεο αλσηέξσ   

 Δηζεγνύκαζηε :  

ΑΔΑ: ΨΡΒ7Ω9Π-ΝΘ6



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. 

 

5) Πην πδξόκεηξν αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Υ. Α. ηνπ Ζ. (ΑΦΚ 0…), ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ ν 

ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο θαηέγξαςε ηελ έλδεημε 875 αληί ηνπ νξζνύ 375 ζηηο 25/2/2021.   

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 6687/02-09-2021 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ην ππ’ αξηζκ. 15-

289169 ηνπ αλσηέξσ όλησο ε έλδεημε ζηηο 05/2/2021 ήηαλ 375 αληί ηνπ εζθαικέλνπ 875. Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε θαη εηζεγνύκαζηε ηελ 

έθπησζε-δηαγξαθή 500 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2020. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 1.331,65 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμάκελν 2020) ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ 

αλαινγνύληνο ΦΞΑ (173,11) θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ αλσηέξσ ππόρξεν θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ 

ή ηνλ ζπκςεθηζκό ηνπ κε άιιεο νθεηιέο ηνπ. 

 

Α/Α ΑΗΣΗΟΙΟΓΗΑ  

ΟΦΔΗΙΖ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΗΩΖ  

ΟΦΔΗΙΔΣΖ Α.Φ.Κ  ΒΔΒΑΗΩΘΔΛ  

ΘΔΦΑΙΑΗΟ 

ΠΟΟ  

ΓΗΑΓΡΑΦΖ  

1 ΓΟΔΠΖ Β ΔΜ. 2019 865/2020 Θ. Η. ηνπ Σ.  
 

0… 171,50 111,00 

2 ΦΞΑ  

ΓΟΔΠΖ Β ΔΜ. 2019 

866/2020 >> >> 19,70 14,43 

3 ΡΔΙΝΠ ΙΑΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ 

ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ & 

 ΒΔΙΝ  

 

929/2021 Π. Κ.  1… 312,00 258,00 

4 ΓΟΔΠΖ Β ΔΜ.2020 1001/2021 Σ. Α. 0… 1482,00 1.331,65 

5 ΦΞΑ ΓΟΔΠΖ 

 Β ΔΜ. 2020 

1002/2021 >> >> 192,66 173,11 

 
Ο Σαμίας  Ο Αν. Προϊζηαμένο     Ζ Προϊζηαμένη  

Σμ. Δζόδων & Γημοηικής Περιοσζίας Γ/νζης Οικ.Τπηρ.   
 
ωη. Κπούλιας  Π. Κασραγάνης      Αθ. Σζεκούρα  
 

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

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Ξξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

                                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η      ΟΚΟΦΩΛΑ 

- 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. 

ΑΔΑ: ΨΡΒ7Ω9Π-ΝΘ6



 

  Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 246/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δράλης Κιταήλ 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Θαλλίρη Καρία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκας Γεώργιος  

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΒ7Ω9Π-ΝΘ6
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