
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 316/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:   Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους                  
            

  Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  19 Σεπτεμβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.18786/13-09-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κουμπής  Γρηγόρης
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Πιπιλίδης Λάζαρος
      3.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      4.  Αργυρός Λεωνίδας   -    Τακτικό μέλος
      5.  Ροπόκης Ευάγγελος -    Τακτικό μέλος
      6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      7.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      8.  Κωνσταντάκη Αθηνά   -  Αναπλ. μέλος
      9.  Κορωναίος Κοσμάς     -   Αναπλ. μέλος

   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32ο  θέμα  παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων &
Περιουσίας (αρμ. Δ. Κατσικοβόρδος) που έχει ως εξής: 

  «…Στο Δήμο μας υποβλήθηκαν αιτήματα φορολογουμένων, που αφορούν την επιβολή φόρων,
τελών  και  δικαιωμάτων,  με  τα  οποία  ζητούν  την  διαγραφή  ποσού  από  τους  κατάλογους
επιβολής τελών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 4 του Ν.3463/2006, (όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθ. 3 Ν4623/2019) η Οικονομική Επιτροπή με 
απόφαση της μπορεί να διαγράψει ολόκληρο τον φόρο ή εν μέρει «Όταν η εγγραφή τους στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του 
φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο πρόσωπο».

1.-   διαγραφή  των  προστίμων  του Ροντογιάννη  Νικόλαο  του  Χριστοφόρου που  είναι
βεβαιωμένα  στους   υπ  αριθμ.  62/2010 & 211/2012  βεβαιωτικούς  χρηματικούς  καταλόγους
Δήμου  Πρέβεζας  συνολικού  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  τριών  ευρώ  κι  εξήντα  λεπτών
(€2.503,60)  σύμφωνα  την  υπ’  αριθμ.πρωτ.  417/8-5-2019 πράξη  ακύρωσης  και  διαγραφής
προστίμων ανέγερσης και διατήρησης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
μας. Το ακίνητο έχει ενταχθεί στις διατάξεις περί ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν4178/13) και δεν
επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις. Επίσης, ανείσπρακτα
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βεβαιωθέντα  ποσά  προστίμων  ανέγερσης  και  διατήρησης,  δυνάμει  άλλων  διατάξεων,
διαγράφονται.

2.- διαγραφή ποσού 1297,30€ της υπόχρεου Μυλωνά Αναστασίας που αφορά πρόστιμο
πολεοδομίας το οποίο έχει εξοφληθεί στη ΔΟΥ Πρέβεζας κι εκ παραδρομής έχει βεβαιωθεί στο
ταμείο  του Δήμου Πρέβεζας  με  τον  αρθμ.  216/2013 χρηματικό  κατάλογο.  Σύμφωνα με  τη
αρθμ.359/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την παρ.4 άρθρο 27 Ν.4014/11, τα πρόστιμα, τα
οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε
δεν έχει  ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και  έχει  απορριφθεί,  αποστέλλονται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας
πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.

3.- διαγραφή ποσού 58,03€ του υπόχρεου Ελευθεριάδη Πέτρου του Νικολάου, ο οποίος
είναι γραμμένος στον υπ΄ αριθμ. 34/0/4/0/2011 χρηματικό κατάλογο Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας κι εκ
παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την οφειλή του σύμφωνα με το
υπ΄αριθμ. 1040/2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου

4.- διαγραφή ποσού  10,34€ του υπόχρεου  Γιώτη Αναστάσιο του Δημητρίου, ο οποίος
είναι γραμμένος στον υπ΄ αριθμ.  134/2009/2011 χρηματικό κατάλογο Τ.Κ. Ν Σαμψούντας κι
εκ παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την οφειλή του σύμφωνα με το
υπ΄αριθμ. 734/2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου

Εισηγούμεθα

Την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει  την διαγραφή των  ανωτέρω  οφειλών  από  τους  αντίστοιχους  χρηματικούς
καταλόγους , ως εξής:

1. Διαγραφή ποσού 2.503,60€ του υπόχρεου Ροντογιάννη Νικόλαου του Χριστοφόρου που είναι
βεβαιωμένα  στους   υπ  αριθμ.  62/2010  &  211/2012  βεβαιωτικούς  χρηματικούς  καταλόγους
Δήμου  Πρέβεζας  συνολικού  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  τριών  ευρώ  κι  εξήντα  λεπτών
(€2.503,60)  σύμφωνα  την  υπ’  αριθμ.πρωτ.  417/8-5-2019 πράξη  ακύρωσης  και  διαγραφής
προστίμων ανέγερσης και  διατήρησης της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου
μας. Το ακίνητο έχει ενταχθεί στις διατάξεις περί ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν4178/13) και δεν
επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις. Επίσης, ανείσπρακτα
βεβαιωθέντα  ποσά  προστίμων  ανέγερσης  και  διατήρησης,  δυνάμει  άλλων  διατάξεων,
διαγράφονται.

2.  Διαγραφή   ποσού  1.297,30€  της υπόχρεου Μυλωνά Αναστασίας  που αφορά πρόστιμο
πολεοδομίας το οποίο έχει εξοφληθεί στη ΔΟΥ Πρέβεζας κι εκ παραδρομής έχει βεβαιωθεί στο
ταμείο του Δήμου Πρέβεζας με τον αρθμ. 216/2013 χρηματικό κατάλογο. Σύμφωνα με τη
αρθμ.359/2012 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και την παρ.4 άρθρο 27 Ν.4014/11, τα πρόστιμα,
τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία
είτε  δεν  έχει  ασκηθεί  διοικητική  προσφυγή  είτε  έχει  ασκηθεί  και  έχει  απορριφθεί,
αποστέλλονται  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τους
υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και
είσπραξη.
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3.  Διαγραφή   ποσού 58,03€  του υπόχρεου  Ελευθεριάδη Πέτρου του Νικολάου, ο οποίος
είναι γραμμένος στον υπ΄ αριθμ. 34/0/4/0/2011 χρηματικό κατάλογο Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας κι
εκ παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την οφειλή του σύμφωνα με
το υπ΄αριθμ. 1040/2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου

4. Διαγραφή         ποσού 10,34€ του υπόχρεου Γιώτη Αναστάσιο του Δημητρίου, ο οποίος είναι
γραμμένος στον υπ΄ αριθμ.  134/2009/2011 χρηματικό κατάλογο Τ.Κ. Ν Σαμψούντας κι εκ
παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την οφειλή του σύμφωνα με το
υπ΄αριθμ. 734/2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 316/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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