
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.440/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 33/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

    Θέμα:  Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.15048/14-08-2020 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. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος  
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης  -  Τακτικό μέλος
     5. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος  
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος 
     8. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος

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

  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος  το 50 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  της   Οικονομικής
Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.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 και προστίμων ΚΟΚ.
    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».
   Επίσης σύμφωνα με το Α.Π.65171/09-11-2009 έγγραφο του Φορολογικού Τμήματος, της
Γενικής  Διεύθυνσης  Τοπ.Αυτοδιοίκησης  του  Υπ.Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και
Ηλ.Διακυβέρνησης: «οι πράξεις  βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής διοικητικών προστίμων
(κλήσεις)  που  προβλέπονται  στον  ΚΟΚ,  πρέπει  να  συμφωνούν  ως  προς  τον  τύπο  και  το
περιεχόμενο  τους  με  τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθμ.  2515/64/2007 (ΦΕΚ Β'  1306/26-7-2007)
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κοινής  υπουργικής  απόφασης  (βλ.  σχετική  νομοθεσία).  Σε  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  το
αρμόδιο  κατά  περίπτωση  διοικητικό  όργανο  αναγράφει  στο  έντυπο  πράξης  βεβαίωσης  της
παράβασης  λανθασμένα  τα,  εκ  του  νόμου  προβλεπόμενα,  στοιχεία  που  αφορούν  στον
προσδιορισμό  του  οχήματος (αριθμός  κυκλοφορίας,  είδος,  μάρκα,  χρώμα),  του  παραβάτη-
οδηγού.  της  διαπραχθείσας  παράβασης ή  του  ύψους  του  προστίμου,  η  εν  λόγω  πράξη
καθίσταται ακυρωτέα. Ειδικά στην περίπτωση που το επιβληθέν διοικητικό πρόστιμο είναι άλλο
από αυτό που προβλέπεται στο νόμο για την οικεία παράβαση (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για
επαχθέστερη  ή  ηπιότερη  κύρωση),  η  πράξη  επιβολής  της  κύρωσης  αντίκειται  ευθέως  σε
ουσιαστική  διάταξη  νόμου.  Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  στο  πλαίσιο  της  χρηστής
διοίκησης, η Οικονομική Υπηρεσία του ΟΤΑ οφείλει να προβεί σε διαγραφή της εγγραφής από
τους χρηματικούς καταλόγους ή αν η οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμειακά να εισηγηθεί τη διαγραφή
αυτής στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 174 του ΚΔΚ περί Διαγραφής Χρεών
και  ειδικότερα  περί  «λανθασμένης  εγγραφής».  Τέλος,  σύμφωνα  με  τον  Ν.3534/2007  «σε
περίπτωση που το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικιάσεως και είναι μισθωμένο ως παραβάτης
λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο».

1.- διαγραφή ποσού €40,00 της υπόχρεου Ι. Ε του Βασιλείου, η οποία είναι γραμμένη
στον  υπ΄αριθμ.  49/2020  χρηματικό  κατάλογο  κλήσεων  ΚΟΚ  καθώς  η  υπ'  αρθμ.
525200039520/9-7-2019  πράξη  βεβαίωσης  παράβασης  ΚΟΚ  της  Τροχαίας  Πρέβεζας
εξοφλήθηκε στα ΕΛΤΑ Ιωαννίνων.
2.- διαγραφή ποσού €40,00 της υπόχρεου Γ. Φ του Θεοδώρου, η οποία είναι γραμμένη στους
υπ΄αριθμ. 148/08/78/2011 26//09/4/0/2011 109/09/4/0/2011 & 28/0/4/0/2011 χρηματικούς
καταλόγους Τ.Κ. Ριζών κι εκ παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την
οφειλή  της σύμφωνα  με  τ΄ υπ΄αριθμ.  4206/2009  &  3175/2010  διπλότυπα  είσπραξης  του
Δήμου Ζαλόγγου

3.- διαγραφή ποσού €11,02 του υπόχρεου Γ. Ε του Παύλου, ο οποίος είναι γραμμένος
στους  υπ΄αριθμ.  115/4/0/2011  χρηματικό  κατάλογο  Τ.Κ.  Καναλίου κι  εκ  παραδρομής  έχει
χρεωθεί  το  ποσό  αυτό,  γιατί  έχει  εξοφλήσει  την  οφειλή  του σύμφωνα  με  το υπ΄αριθμ.
5399/2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου

4. διαγραφή από το βεβαιωτικό κατάλογο 49/2020 των κλήσεων-προστίμων ΚΟΚ του
υπόχρεου Π. Α ποσού 40,00 διότι  κατά την ημερομηνία παράβασης 22/05/2019 ιδιοκτήτης του
οχήματος είναι η Γ. Π ΑΕ.  Προτείνεται η διαγραφή της οφειλής από τον ανωτέρω χρηματικό
κατάλογο κι η επαναβεβαίωση της παραβάσης  στην   Γ. Π ΑΕ.

Εισηγούμεθα

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

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

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

Διαγραφή ποσού 40,00€ της υπόχρεου   Ι. Ε του Βασιλείου, η οποία είναι  γραμμένη στον
υπ΄αριθμ. 49/2020 χρηματικό κατάλογο κλήσεων ΚΟΚ καθώς η υπ' αρθμ.525200039520/9-7-
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2019  πράξη  βεβαίωσης  παράβασης  ΚΟΚ  της  Τροχαίας  Πρέβεζας  εξοφλήθηκε  στα  ΕΛΤΑ
Ιωαννίνων.

Διαγραφή ποσού 40,00€ της υπόχρεου  Γ. Φ του Θεοδώρου, η οποία είναι γραμμένη στους
υπ΄αριθμ. 148/08/78/2011 26//09/4/0/2011 109/09/4/0/2011 & 28/0/4/0/2011 χρηματικούς
καταλόγους Τ.Κ. Ριζών κι εκ παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την
οφειλή της σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. 4206/2009 & 3175/2010 διπλότυπα είσπραξης του Δήμου
Ζαλόγγου.

Διαγραφή ποσού  11,02€ του υπόχρεου  Γ. Ε του Παύλου, ο οποίος είναι  γραμμένος στους
υπ΄αριθμ. 115/4/0/2011 χρηματικό κατάλογο Τ.Κ. Καναλίου κι εκ παραδρομής έχει χρεωθεί το
ποσό  αυτό,  γιατί  έχει  εξοφλήσει  την  οφειλή  του σύμφωνα  με  το υπ΄αριθμ.  5399/2010
διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου.

Διαγραφή ποσού  40,00€ του υπόχρεου   Π. Α. από τον βεβαιωτικό κατάλογο 49/2020 των
κλήσεων-προστίμων ΚΟΚ, διότι κατά την ημερομηνία παράβασης 22/05/2019 ιδιοκτήτης του
οχήματος είναι η Γ .Π  ΑΕ και επαναβεβαίωση της παραβάσης  στην   Γ. Π ΑΕ. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  440/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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