
                    
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ 
        ΓΗΜΟ  
ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 
        ΔΓΡΑ:  ΠΤΛΟ 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  175/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 16ε ηνπ κελόο 
Οθηωβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 10:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 15465 θαη από 11.10.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο4555/2018 
Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα 
ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο),  

Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο,  
Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Καλάθεο Ζιίαο, (Μέιε).  

  
ΑΠΟΝΣΔ  

Οπδείο 
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
  
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: επηά (7) θαη απόληεο: 
κεδέλ (0), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Γηόξζωζε – δηαγξαθή βεβαηωκέλωλ 
δεκνηηθώλ ηειώλ θαηόπηλ ηνπ κε αξηζκνύ πξωηνθόιινπ 14490/26-09-2019 εγγξάθνπ 
ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο». 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 
Γηόξζωζε – δηαγξαθή βεβαηωκέλωλ δεκνηηθώλ ηειώλ θαηόπηλ ηνπ κε αξηζκνύ 

πξωηνθόιινπ 14490/26-09-2019 εγγξάθνπ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ  

Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ  
ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΟΙ ΣΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ  
16/10/2019 ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΘΣΑΩ1Β-Σ31



 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 

«Γηαγξαθή ρξεώλ» ηνπ λόκνπ 3463/06 (ΦΔΚ-114/Α/8-6-2006) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξίπησζε θi, ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ λόκνπ 4623/2019 

Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019, αξκόδην Όξγαλν γηα ηε δηαγξαθή ρξεώλ θαη ηελ απαιιαγή από 

πξνζαπμήζεηο θαηά ην άξζξν 174 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ είλαη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 14490/26-09-2019 

εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ καο σο εμήο: 

1.Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη: 

α)Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο 

απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά. 

β)Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δελ 

έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία 

βεβαηώζεθαλ. 

γ)Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο εθόζνλ νη 

πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ έθεξαλ 

απνηέιεζκα θαη 

δ)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. 

2.Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

3.ηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Κνηλόηεηεο πνπ έρνπλ δηθή ηνπο ηακεηαθή ππεξεζία ην Γεκνηηθό ή 

Κνηλνηηθό πκβνύιην κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, κπνξεί λα απαιιάζζεη ηνπο νθεηιέηεο 

από ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, εθόζνλ ε εθπξόζεζκε θαηαβνιή νθείιεηαη:  

α) ζηε κε επίδνζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, 

β)ζε νηθνλνκηθή αδπλακία πνπ πξνήιζε από γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο, 

γ)ζε ππαηηηόηεηα ηεο ππεξεζίαο.  

1. Ζ νθεηιή ηνπ Π. Π. Π. Κσδηθόο θαξηέιαο Οθεηιέηε ΗΓ014869 πνπ αθνξά ηέινο 

ύδξεπζεο Β΄ εμάκελν 2007   βεβαηνύκελνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 177,82 €  πξέπεη λα δηαγξαθεί 

ην πνζό ησλ 164,90 € ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαηακέηξεζεο θαηόπηλ απηνςίαο πνπ έγηλε από ην 

Σερληθό Γηεπζπληή ΓΔΤΑΠΝ θαη λα  παξακείλεη ζηνλ θαηάινγν ην πνζό ησλ 12,92 € (πάγην 

εμακήλνπ 2007). 

 2. Ζ νθεηιή ηεο Ξ.Ε.Υ. Κσδηθόο θαξηέιαο Οθεηιέηε ΗΓ008589 πνπ αθνξά ηέινο 

ύδξεπζεο  από Β΄ ηεηξάκελν 2012 έσο θαη Γ΄ ηξίκελν 2015 βεβαηνύκελνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 

ΑΔΑ: ΩΘΣΑΩ1Β-Σ31



120,38 €  πξέπεη λα δηαγξαθεί  από ηελ θαξηέια ηεο  θαη λα ρξεσζεί  ζηελ Μ.Υ.Λ.,  δηόηη ην 

αθίλεην έρεη πσιεζεί ζηελ αλσηέξσ κε ην ππ΄ αξ. ζπκβόιαην πώιεζεο 527/15-07-2010. 

  

ηηο αλωηέξω δηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ππνινγηζζνύλ θαη νη αληίζηνηρεο 

δηαγξαθέο ζηηο πξνζαπμήζεηο. 

 
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 

     Σηο δηαγξαθέο – δηνξζώζεηο βεβαησκέλσλ δεκνηηθώλ ηειώλ, θαζώο επίζεο θαη ησλ 
αληηζηνίρσλ δηαγξαθώλ ζηηο πξνζαπμήζεηο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκό πξσηνθόιινπ 
14490/26-09-2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη 
όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.   
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  175/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                  ΣΑ ΜΔΛΖ 
       (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 

 
 
 
 

                                                   Πύινο   16/10/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΘΣΑΩ1Β-Σ31
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