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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

   Θέμα : «Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κι επαναβεβαίωση». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 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.1961/04-02-2022 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  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Νίτσας Γεώργιος  Αναπληρωματικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

 

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

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο 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 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.   

1.- διαγραφή ποσού €33,77 της υπόχρεου Κ. Γ. του Α., η οποία είναι γραμμένη στους 

υπ΄αριθμ. 148/9/4/0/2011 & 35/4/0/2011 χρηματικούς καταλόγους Τ.Κ. Καναλίου κι εκ 

παραδρομής έχει χρεωθεί το ποσό αυτό, γιατί έχει εξοφλήσει την οφειλή της σύμφωνα με την 

υπ αρθμ. 2015/2010 απόδειξη είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου. 
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2.- διαγραφή ποσού €55,00 του υπόχρεου Φ. Κ. του Γ., ο οποίος είναι γραμμένος στον υπ΄ 

αριθμ. 81/2021 χρηματικό κατάλογο κλήσεων ΚΟΚ καθώς η υπ αρθμ. 525200086365/2-9-2020 

πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ  της Τροχαίας Πρέβεζας εξοφλήθηκε στα ΕΛΤΑ Πρέβεζας. 

3.- διαγραφή ποσού €932,26 της εταιρείας COSMOTE ΑΕ, από τον υπ΄ αριθμ. 190/2017 

χρηματικό κατάλογο Δήμου Πρέβεζας που αφορά μίσθωση χώρου 500τμ στην θέση 

Μπελακούκια Ωρωπού για την χρονική περίοδο 1-10-2017 έως 30/9/2018. Η εταιρεία είχε 

καταβάλει το 2016 το μίσθωμα βάση της παλιάς σύμβασης για το διάστημα 06/11/2016  - 

05/11/2017. Η νέα σύμβαση ξεκινάει από 01/10/2017  και η διαφορά που προκύπτει αφορά το 

διάστημα 1/10/2017 – 5/11/2017 που καταβλήθηκε το 2016 με την παλιά σύμβαση. 

Προτείνεται η διαγραφή της οφειλής από τον ανωτέρω κατάλογο. 

4.- διαγραφή ποσού €148,40 του υπόχρεου Μ. Χ. του Γ., ο οποίος είναι γραμμένος στους 

υπ΄αριθμ. 177/2014/2018 179/2014/2018 426/2015/2018 428/2015/2018 156/2016/2018 

158/2016/2018 1/2018 3/2018 157/2019 159/2019 43/201 & 46/2021 χρηματικούς 

καταλόγους ύδρευσης ΔΕ Ζαλόγγου διότι, σύμφωνα με το υπ άριθμ. πρωτ. 1612/31-1-2022 

έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης της ΔΕ Ζαλόγγου, κατόπιν ελέγχου που έγινε στις 30-12-

2021 από τον υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου κ. Σωμηρά Κωνσταντίνο, στην ιδιοκτησία του κ. 

Χ. Μ. του Γ. που βρίσκεται στην περιοχή Λουτρό της ΤΚ Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας 

διαπιστώθηκε ότι δεν έχει τοποθετηθεί το υπ" αριθ. 10097197 υδρόμετρο και δεν υφίσταται η 

εν λόγο παροχή και λανθασμένα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα η ανωτέρω παροχή με 

αποτέλεσμα να εκδίδονται λογαριασμοί. Επειδή έως και την περίοδο «Ζάλογγο 2018», έχουν 

εκδοθεί λογαριασμοί τελών ύδρευσης, με υπόχρεο τον ανωτέρω καταναλωτή, προτείνεται να 

γίνει διαγραφή των χρεών έως και την περίοδο «Ζάλογγο 2018» και διακοπή του υπ" αριθ. 

10097197 υδρομέτρου με κωδ. 041908 στην ΤΚ Μυρσίνης Πρέβεζας. 

5.- διαγραφή ποσού €82,07 του υπόχρεου Χ. Α. του Π., ο οποίος είναι γραμμένος στους 

υπ΄αριθμ 157/2019 158/2019 159/2019 43/201 44/2021 & 46/2021 χρηματικούς καταλόγους 

ύδρευσης ΔΕ Ζαλόγγου  διότι, σύμφωνα με το υπάριθμ. πρωτ. 26305/20-1-2022 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Ύδρευσης της ΔΕ Ζαλόγγου, κατόπιν ελέγχου που έγινε στις 30-12-2021 από τον 

υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου κ. Σωμηρά Κωνσταντίνο, διαπιστώθηκε ότι, διαπιστώθηκε ότι η 

ένδειξη του υδρομέτρου είναι 400m3 και εκ παραδρομής είχε δοθεί λανθασμένη ένδειξη από τον 

υδρομετρητή με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να έχει χρεωθεί από την τοποθέτηση του 

υδρομέτρου έως και την περίοδο «Ζάλογγο 2018» με 1378m3 νερού συνολικά. Επειδή έχουν 

εκδοθεί λογαριασμοί τελών ύδρευσης προτείνεται να γίνει διαγραφή των τελών των περιόδων 

«Ζάλογγο 2017» & «Ζάλογγο 2018» καθώς και διακοπή του υπ΄αριθ. υδρομέτρου 0067 και 

κωδ. 00041193 στην ΤΚ Καναλίου Πρέβεζας (αριθ. πρωτ. 22328/22-10-2018 και η με αριθ. 

πρωτ. 26305/29-12-2021 αιτήσεις του Α. Χ. του Π.).  

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 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, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
      Εγκρίνει την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τους αντίστοιχους χρηματικούς 

καταλόγους, ως εξής: 
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• Διαγραφή ποσού 33,77 ευρώ της υπόχρεου Κ. Γ. του ¨Α., η οποία είναι γραμμένη 

στους υπ΄αριθμ. 148/9/4/0/2011 & 35/4/0/2011 χρηματικούς καταλόγους Τ.Κ. 

Καναλίου διότι έχει εξοφλήσει την οφειλή της σύμφωνα με την υπ αρθμ. 2015/2010 

απόδειξη είσπραξης του Δήμου Ζαλόγγου. 

• Διαγραφή ποσού 55,00 ευρώ του υπόχρεου Φ. Κ. του Γ., ο οποίος είναι γραμμένος 

στον υπ΄αριθμ. 81/2021 χρηματικό κατάλογο κλήσεων ΚΟΚ καθώς η υπαρθμ. 

525200086365/2-9-2020 πράξη βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ  της Τροχαίας Πρέβεζας 

εξοφλήθηκε στα ΕΛΤΑ Πρέβεζας. 

• Διαγραφή ποσού 932,26 ευρώ της υπόχρεου εταιρείας COSMOTE ΑΕ, από τον υπ΄ 

αριθμ. 190/2017 χρηματικό κατάλογο Δήμου Πρέβεζας που αφορά μίσθωση χώρου 

500τμ στην θέση Μπελακούκια Ωρωπού για την χρονική περίοδο 1-10-2017 έως 

30/9/2018. Η εταιρεία είχε καταβάλει το 2016 το μίσθωμα βάση της παλιάς σύμβασης 

για το διάστημα 06/11/2016  - 05/11/2017. Η νέα σύμβαση ξεκινάει από 01/10/2017 

 και η διαφορά που προκύπτει αφορά το διάστημα 1/10/2017 – 5/11/2017 που 

καταβλήθηκε το 2016 με την παλιά σύμβαση. Προτείνεται η διαγραφή της οφειλής 

από τον ανωτέρω κατάλογο. 

• Διαγραφή ποσού 148,40 ευρώ του υπόχρεου Μ. Χ. του Γ., ο οποίος είναι γραμμένος 

στους υπ΄αριθμ. 177/2014/2018 179/2014/2018 426/2015/2018 428/2015/2018 

156/2016/2018 158/2016/2018 1/2018 3/2018 157/2019 159/2019 43/201 & 

46/2021 χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης ΔΕ Ζαλόγγου διότι, σύμφωνα με το 

υπάριθμ. πρωτ. 1612/31-1-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης της ΔΕ 

Ζαλόγγου, κατόπιν ελέγχου που έγινε στις 30-12-2021 από τον υπάλληλο υδραυλικό 

του Δήμου κ. Σωμηρά Κωνσταντίνο, στην ιδιοκτησία του κ. Χ. Μ. του Γ. που 

βρίσκεται στην περιοχή Λουτρό της ΤΚ Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας διαπιστώθηκε 

ότι δεν έχει τοποθετηθεί το υπ" αριθ. 10097197 υδρόμετρο και δεν υφίσταται η εν 

λόγο παροχή και λανθασμένα έχει καταχωρηθεί στο σύστημα η ανωτέρω παροχή με 

αποτέλεσμα να εκδίδονται λογαριασμοί. Επειδή έως και την περίοδο «Ζάλογγο 

2018», έχουν εκδοθεί λογαριασμοί τελών ύδρευσης, με υπόχρεο τον ανωτέρω 

καταναλωτή, προτείνεται να γίνει διαγραφή των χρεών έως και την περίοδο 

«Ζάλογγο 2018» και διακοπή του υπ" αριθ. 10097197 υδρομέτρου με κωδ. 041908 

στην ΤΚ Μυρσίνης Πρέβεζας. 
• Διαγραφή ποσού 82,07 ευρώ   του υπόχρεου Χ. Α. του Π., ο οποίος είναι γραμμένος 

στους υπ΄αριθμ 157/2019 158/2019 159/2019 43/201 44/2021 & 46/2021 

χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης ΔΕ Ζαλόγγου  διότι, σύμφωνα με το υπάριθμ. 

πρωτ. 26305/20-1-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης της ΔΕ Ζαλόγγου, 

κατόπιν ελέγχου που έγινε στις 30-12-2021 από τον υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου 

κ. Σωμηρά Κωνσταντίνο, διαπιστώθηκε ότι, διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη του 

υδρομέτρου είναι 400m3 και εκ παραδρομής είχε δοθεί λανθασμένη ένδειξη από τον 

υδρομετρητή με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να έχει χρεωθεί από την τοποθέτηση 

του υδρομέτρου έως και την περίοδο «Ζάλογγο 2018» με 1378m3 νερού συνολικά. 

Επειδή έχουν εκδοθεί λογαριασμοί τελών ύδρευσης προτείνεται να γίνει διαγραφή 

των τελών των περιόδων «Ζάλογγο 2017» & «Ζάλογγο 2018» καθώς και διακοπή 

του υπ΄αριθ. υδρομέτρου 0067 και κωδ. 00041193 στην ΤΚ Καναλίου Πρέβεζας 

(αριθ. πρωτ. 22328/22-10-2018 και η με αριθ. πρωτ. 26305/29-12-2021 αιτήσεις 

του Α. Χ. του Π.).  
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  47/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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