
   ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                            

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 46/14 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   372/2022. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε 

Μαξία, ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο 

κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 14η  Γεκεμβρίοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε 

ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ κ. Προέδροσ ηεο κε αξ. πξση. 

10060/09.12.2022  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 3852/2010 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα 

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

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α] Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο Γήκαξρνο- Πξόεδξνο, 

β]δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία, θαη απόληεο νη : α]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο 

β]Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο , γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο . 

Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθώλ.          

Θέμα 4ο :  Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηελών ύδρεσζης, ΣΑΠ κ.λ.π.     
  
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ηέηαρηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο ηελ από 05.12.2022  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, ε 

νπνία έρεη σο θάησζη : 

 

 ΘΔΜΑ: «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) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηνλ θ. Π. Υ. (ΑΦΚ 3…), γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840300209933 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 20,00, ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηνλ αλσηέξσ . 

ΑΔΑ: ΩΤ4ΖΩ9Π-6Ι6



Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

- ην ππ’ αξηζκ. 2516/6/8/4-ι  έγγξαθν ηνπ Ρκ. ηξνραίαο ΞΑΘΔ Θνξηλζίαο  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840300209933 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 20,00 (θιήζε ΘΝΘ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΟΦΔΙΛΗ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΙΩΗ  

ΟΦΔΙΛΔΣΗ Α.Φ.Μ  ΒΔΒΑΙΩΘΔΝ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΟ  

ΓΙΑΓΡΑ 

ΦΗ  

1 ΘΙΖΠΔΗΠ Θ.Ν.Θ ΞΑΟΔΙΘΩΛΡΩΛ ΔΡΩΛ 
(2015-2021) - Αξηζκ. 
Θπθινθνξίαο:ΗΟΡ7274 | Αξ. Θιήζεο 
Ρξνραίαο:840300209933 | Ξεξηνρή 
Ξαξάβαζεο:95 ΣΙΚ ΑΘ-ΞΑΡ.  | 26/08/2019 
12:35:00 

345/2022 Ξ. Σ. 3… 20,00 20,00 

 
 
2) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη εθ’ παξαδξνκήο εμέδσζε ην ππ’ αξηζκ. 197/07-11-2022 βεβαησηηθό 

ζεκείσκα γηα ρξέσζε 5ηίαο γηα ηνλ ηάθν 86 θνηκεηεξίνπ Λεξαληδαο, θαη ην νπνίν εμνθιήζεθε απζεκεξόλ 

(4695/2022 δηπι. Δίζπξαμεο) από ηελ Κ. Γ.(0…) 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

- ην ππ’ αξηζκ. 9147/16-11-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ  

- ην ππ’ αξηζκ. 197/07-11-2022 βεβαησηηθό ζεκείσκα θαη 4695/2022 δηπι. Δίζπξαμεο 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ησλ: 100,00 (θιήζε ΘΝΘ) ζηελ αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

 

3) Πην πδξόκεηξν 3692 αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο Ν.  Υ. (ΑΦΚ 0…), ν αηηώλ δεηά δηαγξαθή θπβηθώλ ιόγσ 

ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο ελδείμεσλ.  

Ζ ηερληθή ππεξεζία, κεηά από απηνςία (ππ’ αξηζκ.: 9592/01-12-2022 έγγξαθν), δηαπηζηώλεη ζην ππ’ αξηζκ. 

1420490330 ηνπ αλσηέξσ όλησο ε έλδεημε ζηηο 31/12/2021 ήηαλ 871 αληί ηεο ιαλζαζκέλεο θαηαγξαθήο 908. 

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ρξέσζε έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα 

ύιε  θαη εηζεγνύκαζηε ηελ έθπησζε-δηαγξαθή 37 θπβηθώλ από ηελ θαξηέια ηνπ αλσηέξσ γηα ην Β εμάκελν 2021. 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΦΔΙΛΗ  ΑΡ.  

ΒΔΒΑΙΩΗ  

ΟΦΔΙΛΔΣΗ Α.Φ.Μ  ΒΔΒΑΙΩΘΔΝ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΟ  

ΔΠΙΣΡΟΦΗ  

1 ΡΔΙΝΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ ΡΘ ΛΔΟΑΛΡΕΑΠ 
ΚΝΛΝΠΑ ΑΟ.ΡΑΦΝ 86 ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΝΠ 
2018 ΔΩΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΡΝΠ 2022 

345/2022 Θ. Γ.  0… 100,00 100,00 

ΑΔΑ: ΩΤ4ΖΩ9Π-6Ι6



- αξζ. 3 Λ. 4623/2019 

 Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 29,80 (ηέιε ύδξεπζεο Β εμ΄ 2021 Βξαραηίνπ) θαζώο θαη 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 .  

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΟΦΔΙΛΗ  

ΑΡ.  

ΒΔΒΑΙΩΗ  

ΟΦΔΙΛΔΣΗ Α.Φ.Μ  ΒΔΒΑΙΩΘΔΝ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΟ  

ΔΠΙΣΡΟΦΗ  

1 Θσδ. δξ. 00011307, Βνεζ. Θσδ. δξ. 1-
20104, Αξ. δξ. 36962, Β΄ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 
ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - ΘΑΘΑΟΝ ΞΝΠΝ 
Ραθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα 
ύδξεπζεο 

Σ.Θ. 325 
30/09/2022 

Λ. Σ. 0…. 85,00 29,80 

2 Θσδ. δξ. 00011307, Βνεζ. Θσδ. δξ. 1-
20104, Αξ. δξ. 36962, Β΄ΔΜΑΚΖΛΝ 2021 
ΒΔΙΝ-ΒΝΣΑΠ - ΦΞΑ 13,00% 
Δίζπξαμε ππέξ Γεκνζίνπ Φ.Ξ.Α. (13%). 

Σ.Θ. 326 
30/09/2022 

>> >> 8,45 3,87 

 

4) H ππεξεζία δηαπίζησζε θαηόπηλ ειέγρνπ όηη έρεη ρξεώζεη ηελ θα. Μ. Α. (ΑΦΚ 1…) γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

840300213350 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο πνζνύ 20,00, ε νπνία όκσο έρεη ήδε εμνθιεζεί από ηελ αλσηέξσ . 

Ιακβάλνληαο ππόςε : 

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

-αξζ. 3Λ. 4623/2019  

-ηελ ππ’ αξηζκ. 840300213350 θιήζε ηξνραίαο παξάβαζεο  

- ηελ απόδεημε ησλ ΔΙΡΑ 

Δηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ηεο ρξέσζεο ηνπ πνζνύ ησλ: 20,00 (θιήζε ΘΝΘ) θαζώο θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο απηνύ, από ηνλ 

αλσηέξσ ππόρξεν. 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΦΔΙΛΗ  ΑΡ.  

ΒΔΒΑΙΩΗ  

ΟΦΔΙΛΔΣΗ Α.Φ.Μ  ΒΔΒΑΙΩΘΔΝ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΟΟ  

ΓΙΑΓΡΑ 

ΦΗ  

1 ΘΙΖΠΔΗΠ Θ.Ν.Θ ΞΑΟΔΙΘΩΛΡΩΛ ΔΡΩΛ 
(2015-2021) - Αξηζκ. 
Θπθινθνξίαο:ΗΡΣ4003 | Αξ. Θιήζεο 
Ρξνραίαο:840300213350 | Ξεξηνρή 
Ξαξάβαζεο:95 ΣΙΚ ΛΔΝ Α Ξ  | 
17/06/2020 11:40:00 

345/2022 Κ. Α. 1… 20,00 20,00 

 
 
Ο Σαμίας  Ο Αν. Προϊζηάμενος    O Αν. Προϊζηάμενος 

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

 
ωη. Μπούλιας  Π. Μασραγάνης     Π. Μασραγάνης   

 
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      ΟΚΟΦΩΛΑ 

ΑΔΑ: ΩΤ4ΖΩ9Π-6Ι6



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

ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο 

από ηνπο ππόρξενπο, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ εηζεγεηηθά θαη γηα ηνπο ιόγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. 

 
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 372/2022 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                                

     ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ                                  

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ  

ΟΗΘ.ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΤ4ΖΩ9Π-6Ι6
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