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     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 19ε ηοσ κελός 
Νοεκβρίοσ ηοσ έηοσς 2019 εκέρα ηες εβδοκάδας Σρίηε θαη ώρα 12:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αρηζκ. 17306 θαη από 15.11.2019 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 λόκνπο 4555/2018 
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 αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Βνπγηνύθαο Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

ππξνπνύινπ Δπζηαζία (Μέιε).   
ΑΠΟΝΣΔ  

Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Καθαληάξεο Γεκήηξηνο, Καλάθεο Ηιίαο, Μέιε, 
θαζώο επίζεο θαη νη λόκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  

 
 
     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 ζσλόιοσ: επηά (7), βξίζθνληαη παρόληες: ηέζζερης (4) θαη απόληες: 
ηρεης (3), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΘΔΜΑΣΟ 

Γηόρζωζε – Γηαγραθή βεβαηωκέλωλ Γεκοηηθώλ Σειώλ 
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ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

ΓΗΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: ΩΩΜΚΩ1Β-ΒΕΙ



 
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Γηόρζωζε – Γηαγραθή βεβαηωκέλωλ 
Γεκοηηθώλ Σειώλ». 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 17199/13-11-
2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο γηα δηόξζσζε – 
δηαγξαθή βεβαησκέλσλ δεκνηηθώλ ηειώλ σο εμήο:  
 

«Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 174 «Γιαγπαθή σπεών» ηος νόμος 3463/06 
(ΦΔΚ-114/Α/8-6-2006) Κύπυζη ηος Κώδικα Γήμυν και Κοινοηήηυν, ζε ζςνδςαζμό με ηην 
πεπίπηυζη κi, ηος άπθπος 3, ηος νόμος 4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019: 
1.Κάθε είδοςρ σπέη ππορ ηοςρ Γήμοςρ και ηιρ Κοινόηηηερ διαγπάθονηαι ολόκληπα ή εν μέπει: 

α)Όηαν οι οθειλέηερ απεβίυζαν συπίρ να αθήζοςν πεπιοςζία ή οι κληπονόμοι ηοςρ 
αποποιήθηκαν ηην κληπονομιά. 

β)Όηαν οι οθειλέηερ δεν έσοςν καθόλος πεπιοςζία και η επιδίυξη ηηρ είζππαξηρ δεν 
έθεπε κανένα αποηέλεζμα επί ηπία σπόνια, αθόηος έληξε η σπήζη καηά ηην οποία 
βεβαιώθηκαν. 

γ)Όηαν οι οθειλέηερ δεν έσοςν πεπιοςζία και είναι αγνώζηος διαμονήρ εθόζον οι 
πποζπάθειερ, πος έγιναν επί μία ηπιεηία για ηην ανεύπεζη ηηρ διαμονήρ ηοςρ, δεν έθεπαν 
αποηέλεζμα και 

δ)Όηαν η εγγπαθή ζηοςρ οπιζηικούρ βεβαιυηικούρ καηαλόγοςρ δημοηικών ή κοινοηικών 
θόπυν, ηελών, δικαιυμάηυν και ειζθοπών έγινε καηά ηπόπο πποθανώρ λανθαζμένο υρ ππορ 
ηη θοπολογηηέα ύλη ή ηο ππόζυπο ηος θοπολογοςμένος ή όηαν έγινε λανθαζμένη πολλαπλή 
εγγπαθή για ηο ίδιο είδορ εζόδος και για ηο ίδιο ππόζυπο. 
2.Ζ διαγπαθή ηυν σπεών γίνεηαι με απόθαζη ηος δημοηικού ή κοινοηικού ζςμβοςλίος. 
3.Σηοςρ Γήμοςρ και ζηιρ Κοινόηηηερ πος έσοςν δική ηοςρ ηαμειακή ςπηπεζία ηο Γημοηικό ή 
Κοινοηικό Σςμβούλιο με αιηιολογημένη απόθαζή ηος, μποπεί να απαλλάζζει ηοςρ οθειλέηερ 
από ηιρ πποζαςξήζειρ εκππόθεζμηρ καηαβολήρ, εθόζον η εκππόθεζμη καηαβολή οθείλεηαι:  

α) ζηη μη επίδοζη ηηρ αηομικήρ ειδοποίηζηρ, 
β)ζε οικονομική αδςναμία πος πποήλθε από γεγονόηα ανυηέπαρ βίαρ, 
γ)ζε ςπαιηιόηηηα ηηρ ςπηπεζίαρ.  
 
1.Για ηην οθειλή ηος Κ.Θ.Σ με Κυδικό Καπηέλαρ Οθειλέηη ΗΓ021317 για ηα 

διασειπιζηικά έηη 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 πος αθοπούν  ηέλορ 0,5% επί ηυν 
ακαθαπίζηυν εζόδυν ζςνολικού βεβαιούμενος  ποζού 2.612,22 € ππέπει να διαγπαθούν, 
διόηι ηα έζοδα ηηρ επισ/ζηρ ηος, πποέπσονηαι  από  δπαζηηπιόηηηα πος δεν ςπόκεινηαι ζηο 
ανυηέπυ ηέλορ. 

2.Για ηην οθειλή ηηρ Γ.Α.Ν με Κυδικό Καπηέλαρ Οθειλέηη 61189 για ηα διασειπιζηικά 
έηη 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 πος αθοπούν  ηέλορ 0,5% επί ηυν ακαθαπίζηυν 
εζόδυν ζςνολικού βεβαιούμενος  ποζού 173,46 € ππέπει να διαγπαθούν, διόηι ηα έζοδα ηηρ 
επισ/ζηρ ηηρ, πποέπσονηαι  από  δπαζηηπιόηηηα πος δεν ςπόκεινηαι ζηο ανυηέπυ ηέλορ. 

3. α)Για ηην οθειλή ηος Γ.Α.Μ. με Κυδικό Καπηέλαρ Οθειλέηη ΗΓ0000231  για ηο 
διασειπιζηικό έηορ 2007 πος αθοπά  ηέλορ 2% επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν ελήθθηζαν 
ςπότη  από ηην ΓΓΠΣ ηο ζύνολο ηυν εζόδυν ηος και ηος βεβαιώθηκε ηο ποζό ηυν  1.785,86 
€. Από ηο ανυηέπυ ποζό θα ππέπει να διαγπαθεί ηο ποζό ηυν  1.670,79 €  ώζηε να μείνει 
ζηον καηάλογο ηο ποζό ηυν  115,07 € πος είναι η ππαγμαηική οθειλή, ζύμθυνα με ηα 
ζηοισεία πος πποζκόμιζε . 

β)Για ηην οθειλή ηος Γ.Α.Μ. με Κυδικό Καπηέλαρ Οθειλέηη ΗΓ0000231  για ηο 
διασειπιζηικό έηορ 2015 πος αθοπά  ηέλορ 0,5% επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν ελήθθηζαν 
ςπότη  από ηην ΓΓΠΣ ηο ζύνολο ηυν εζόδυν ηος και ηος βεβαιώθηκε ηο ποζό ηυν  2.441,81 
€. Από ηο ανυηέπυ ποζό θα ππέπει να διαγπαθεί ηο ποζό ηυν 2.350,36 €  ώζηε να μείνει 
ζηον καηάλογο ηο ποζό ηυν    91,45 € πος είναι η ππαγμαηική οθειλή ζύμθυνα με ηα ζηοισεία 
πος πποζκόμιζε . 

ΑΔΑ: ΩΩΜΚΩ1Β-ΒΕΙ



γ) Για ηην οθειλή ηος Γ.Α.Μ. με Κυδικό Καπηέλαρ Οθειλέηη ΗΓ0000231  πος αθοπά  
βεβαιούμενο ππόζηιμο ποζού 1.220,91 €  για ηο διασειπιζηικό έηορ 2015   θα ππέπει να 
διαγπαθεί ηο ποζό ηυν  1.175,18 €  ώζηε να μείνει ζηον καηάλογο ηο ποζό ηυν  45,73 € πος 
είναι η ππαγμαηική οθειλή. 

4. Ζ οθειλή ηος Ε.Π.Γ Κυδικόρ καπηέλαρ Οθειλέηη ΗΓ0000000001 πος αθοπά ηέλορ 
ύδπεςζηρ  Β΄ εξαμήνος 2005 βεβαιούμενος ποζού 1.055,16 €  ππέπει να διαγπαθεί   διόηι 
ηο ακίνηηο έσει πυληθεί με ηο ςπ΄ απ. ζςμβόλαιο πώληζηρ 15156/05-05-2005 και λόγυ 
βλάβηρ έσει ανηικαηαζηαθεί με ηο ςπ. απ. 2010-505905 ςδπόμεηπο,  ζύμθυνα  με ηην αςηοτία 
πος έγινε από ηον Τεσνικό Γιεςθςνηή ηηρ ΓΔΥΑΠΝ. 

5. Ζ οθειλή ηος Ν.Η.Φ Κυδικόρ καπηέλαρ Οθειλέηη 500000053 πος αθοπά ηέλορ 
ύδπεςζηρ με απ. παπ. 263684 από 1-7-2005 έυρ 31-12-2007 βεβαιούμενος ποζού 276,56 €  
ππέπει να διαγπαθεί  ηο 50%  και να παπαμείνει ζηην καπηέλα ηος ηο ποζό ηυν 138,28 € 
διόηι η ζςνολική οθειλή  ηος θανόνηα βεβαιώθηκε ολόκληπη   ζηον ανυηέπυ με ηην απ. 
230/2017 απόθαζη ηος ΓΣ Γήμος Πύλος-Νέζηοπορ, ενώ ζύμθυνα και με ηα ζςμβόλαια πος 
μαρ πποζκόμιζε θα ππέπει  ηο 50% δηλαδή ηο ποζό  ηυν 138,28 €  να βεβαιωθεί και ζηον 
Ν.Γ.Χ  με Κυδικό καπηέλαρ Οθειλέηη 3300000950 υρ κληπονόμο ηηρ ανυηέπυ παποσήρ. 

 
     Σηιρ ανωηέπω διαγπαθέρ θα ππέπει να ςπολογιζθούν και οι ανηίζηοισερ διαγπαθέρ 
ζηιρ πποζαςξήζειρ.». 
 
 

Παραθαιώ όπως αποθαζίζοσκε ζτεηηθά 
 
 
     Η 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 ο 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 
17199/13-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο θαη 
όπσο αθξηβώο αλαγξάθνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.   
 

Η ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ ΠΗΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΙΘΜΟ  210/2019 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                              ΣΑ ΜΔΛΗ 

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύιος   19/11/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 
                                                                                               ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΩΜΚΩ1Β-ΒΕΙ
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