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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 43/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

       Θέμα: «Έγκριση  διαγραφής  ποσών από χρηματικούς καταλόγους». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή  10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε      

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 17795/03-09-2021 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. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 60 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Οικονομικής Υπηρεσίας   του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: 

 «…Στην υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Λούρου υποβλήθηκαν 

αιτήματα φορολογουμένων, που αφορούν την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, με τα 

οποία ζητούν την διαγραφή ποσού από τους καταλόγους 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». 

Επίσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθ 21, 24 & 25) και της αρχής της 

χρηστής διοίκησης, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των 

έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για 

οποιονδήποτε λόγο, με αίτηση του, να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την 

πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίηση της. Συνεπώς η ορθότητα των στοιχείων της αίτησης 

εξετάζεται από την αρμόδια αρχή η οποία έχει στο αρχείο της και θα βεβαιώσει την τροποποίηση 

ή την ανάκληση της πράξης.  

   

Με το αρθμ. Πρωτ.4498/22-2-2021 έγγραφο της υπηρεσίας ύδρευσης ΔΕ Λούρου, ζητείται η 

διαγραφή τελών ύδρευσης κι άρδευσης ως εξής: 

ΑΔΑ: 6ΖΩΦΩΞΧ-ΞΗΕ



1. Με την αριθ. 1861/19-01-2021 αίτηση ο κ. Μ. Η. του Λ. ζήτησε την επανεξέταση της 

κατανάλωσης νερού περιόδου Α & Β' 2019 για την παροχή με κωδικό 00033468.Από την 

υπηρεσία μας διαπιστώθηκε επιπλέον χρέωση κυβικών ήτοι ποσό 39,00. Προτείνω την διαγραφή 

τον ποσού 39,00 με Φ.Π.Α. από  τον αρθμ Χ.Κ 102/2020 

2. Με την αριθ. 20016/14-10-2020 αίτηση η κ. Μ. Φ. του Δ. ζήτησε την επανεξέταση της 

κατανάλωσης νερού περιόδων 2016-2019, κλειστό σπίτι, με κωδικό παροχής 00035583. Από 

την υπηρεσία μας διαπιστώθηκε χρέωση επιπλέον κυβικών ήτοι ποσό 76,96 με Φ.Π.Α. Προτείνω 

την διαγραφή τον ποσού 76,96 με Φ.Π.Α. από τους αρθμ Χ.Κ 86/2018, 87/2018, 153/2018, 

151/2018, 115/2019, 114/2019, 62/2020, 63/2020, 65/2020. 

3. Με την αριθ. 24004/11-12-2020 αίτηση ο κ. Ρ. Χ. του Θ. ζητάει διαγραφή ποσού 45,23, για 

χρεώσεις σε παροχή που είχε κάνει διακοπή. Η υπηρεσία μας, εκ παραδρομής , χρέωνε την 

παροχή. Προτείνω την διαγραφή τον ποσού 45,23 με Φ.Π.Α. από τους αρθμ Χ.Κ 20/2013, 

21/2013, 98/2014, 186/2014, 418/2015, 151/2018, 116/2019, 115/2019 

4. Με την αριθ. 4219/18-02-2021 αίτηση ζητήθηκε η επανεξέταση της κατανάλωσης νερού 

περιόδου Α & Β' 2019 για την παροχή με κωδικό 00035748. (Λ. Χ ταυ Ν). Από την υπηρεσία 

μας διαπιστώθηκε επιπλέον χρέωση κυβικών ήτοι ποσό 16,95 με το Φ.Π.Α Προτείνω την 

διαγραφή του ποσού 16,95 με Φ.Π.Α. από τον αρθμ Χ.Κ 102/2020, 107/2020. 

5. Με την αριθ. 3769/10-02-2021 αίτηση ο κ. Σ. Ι. του Β.  ζητάει διαγραφή ποσού 50,62 με 

ΦΠΑ για χρεώσεις πάγιο αποχέτευσης σε παροχή ·χρήσης ως κήπος. Μετά από έλεγχο 

διαπιστώθηκε η χρήση της παροχής ,ως κήπος. Προτείνω την διαγραφή τον ποσού 50,62 με 

Φ.Π.Α. από τους αρθμ Χ.Κ 65/2020, 66/2020, 112/2020, 111/2020. 

6. Εκ παραδρομής χρεώθηκε κατανάλωση νερού ποσό 33.90 περιόδου έτους 2019 στον κ. Π. Χ. 

του Π. (άτομο με αναπηρία 100%). Προτείνω την διαγραφή του ποσού 33,90 με Φ.Π.Α. από τον 

αρθμ. Χ.Κ 102/2020 

Επίσης σας υποβάλλονται δύο (2) ενστάσεις για διαγραφή τελών άρδευσης μαζί με την εισήγηση 

του Προέδρου της κοινότητας Ωρωπού (αρθμ. πρωτ. 13/26-3-2021)  

α) Αριθ. 2183/22-01-2021 από τον Π. Α. του Α. για τέλη άρδευσης Κοινότητας Ωρωπού έτος 

2020. Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου κ. Σίσκα Ηρακλή υπολογίστηκε ένα στρέμμα 

επιπλέον και θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 14,00 από τον αριθ. 14/2021 Χ.Κ.  

β) Αριθ. 2547/27-01-2021 από τον Π. Β. του Π. για τέλη άρδευσης Κοινότητας Ωρωπού έτος 

2020. Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου κ. Σίσκα Ηρακλή υπολογίσθηκαν επιπλέον 15 

στρέμματα και θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 210,00 από τον αριθ. 14/2021 Χ.Κ.   

Εισηγούμεθα 

 

Την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα  

με την εισήγηση της της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης ΔΕ Λούρου.…». 

                       

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

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

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

ΑΔΑ: 6ΖΩΦΩΞΧ-ΞΗΕ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

            

      Εγκρίνει την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τους αντίστοιχους χρηματικούς 

καταλόγους, ως εξής: 

 
• Διαγραφή ποσού 39,00 ευρώ του υπόχρεου Μ. Η. του Λ., ο οποίος είναι γραμμένος 

στον υπ΄ αριθμ. 102/2020 χρηματικό κατάλογο, διότι μετά την επανεξέταση της 

κατανάλωσης νερού περιόδου Α & Β' 2019  διαπιστώθηκε επιπλέον χρέωση κυβικών 

ήτοι ποσό 39,00. 

• Διαγραφή ποσού 76,96 ευρώ της υπόχρεου Μ. Φ. του Δ., η οποία είναι γραμμένη 

στους υπ΄ αριθμ. 86/2018, 87/2018, 153/2018, 151/2018, 115/2019, 114/2019, 

62/2020, 63/2020, 65/2020 χρηματικούς καταλόγους διότι μετά την  επανεξέταση 

της κατανάλωσης νερού περιόδων 2016-2019 2019  διαπιστώθηκε επιπλέον χρέωση 

κυβικών ήτοι ποσό 76,96 

• Διαγραφή ποσού 45,23 ευρώ του υπόχρεου Ρ. Χ. του Θ., ο οποίος είναι γραμμένος 

στους υπ΄ αριθμ. 20/2013, 21/2013, 98/2014, 186/2014, 418/2015, 151/2018, 

116/2019, 115/2019 χρηματικούς καταλόγους διότι η υπηρεσία μας, εκ παραδρομής, 

χρέωνε παροχή που είχε κάνει διακοπή. 

• Διαγραφή ποσού 16,95 ευρώ του υπόχρεου Λ. Χ. ταυ Ν., ο οποίος είναι γραμμένος 

στους υπ΄αριθμ.102/2020, 107/2020 χρηματικούς καταλόγους, διότι η υπηρεσία εκ 

παραδρομής χρέωνε την παροχή  επιπλέον ήτοι ποσό 16,95.  

• Διαγραφή ποσού 50,62 ευρώ του υπόχρεου  Σ. Ι. του Β., ο οποίος είναι γραμμένος 

στους υπ΄αριθμ. 65/2020, 66/2020, 112/2020, 111/2020 χρηματικούς καταλόγους 

για χρεώσεις πάγιο αποχέτευσης σε παροχή ·χρήσης ως κήπος, διότι μετά από έλεγχο 

διαπιστώθηκε η χρήση της παροχής ως κήπος. 

• Διαγραφή ποσού 33,90 ευρώ του υπόχρεου  Π. Χ. του Π. (άτομο με αναπηρία 

100%), ο οποίος είναι γραμμένος στον υπ΄ αριθμ. 102/2020 χρηματικό κατάλογο 

περιόδου έτους 2019 διότι  η υπηρεσία εκ παραδρομής χρέωσε κατανάλωση νερού 

ήτοι ποσό 33,90. 

• Διαγραφή ποσού 14,00 ευρώ του υπόχρεου Π. Α. του Α., ο οποίος είναι γραμμένος 

στον υπ΄ αριθμ. 14/2021 χρηματικό κατάλογο για τέλη άρδευσης Κοινότητας 

Ωρωπού έτος 2020, διότι σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου κ. Σίσκα Ηρακλή 

υπολογίστηκε ένα στρέμμα επιπλέον.. 

• Διαγραφή ποσού 210,00 ευρώ του υπόχρεου Π. Β. του Π., ο οποίος είναι γραμμένος 

στον υπ΄ αριθμ. 14/2021 χρηματικό κατάλογο για τέλη άρδευσης Κοινότητας 

Ωρωπού έτος 2020, διότι σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου κ. Σίσκα Ηρακλή 

υπολογίστηκαν  επιπλέον δεκαπέντε στρέμματα. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  534/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΖΩΦΩΞΧ-ΞΗΕ
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