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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 155/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 14/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  κατόπιν 
της Α.Π. 7784/20-04-2021 εισήγησης του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021  και ώρα 12:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-
3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 
426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και 
Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) και την  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ-ΔΘΦ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8050/22-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
οκτώ (8), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
2. Ζιακούλης  Ηλίας      
3. Λαζαρίδης Αριστείδης   
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  
5. Μαρμαρίδης Σταύρος  
6. Τερζής Χρήστος  
7. Σκαρλάτος Παντελής  
8. Τσακαλίδης Ηρακλής  
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω κ. Άγγελος Πανούσης 
αλλά δεν παρευρέθηκε. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
 
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας 
διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των 
θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 153/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε: 
 
Το Τμήμα Ταμείου με την Α.Π. 7784/20-04-2021 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής: 
 
"Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το  παραπάνω  θέμα  για 
το οποίο:    
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ                                                                                  
         Στις 20.04.201 έχει έρθει στο τμήμα Ταμείου η υπ’ αρ. πρωτ. 7784 αίτηση της Β. 
Ε. του Θ. με ΑΦΜ 119ΧΧΧΧΧΧ, η οποία ζητά διαγραφή των προσαυξήσεων από την 
κύρια οφειλή του ποσού 550,00 ευρώ που αφορά παραβάσεις ΚΟΚ Οκτωβρίου 2007 
από τον ΧΚ 0021/2008/2020, επειδή δεν έλαβε γνώση έκδοσης και βεβαίωσης αυτών 
των καταλόγων. 
 Από τον έλεγχο που έγινε για την υπόθεση στο αρχείο του Τμήματος μας, δεν 
ανευρέθη το αποδεικτικό επίδοσης που να αφορά τον συγκεκριμένο οφειλέτη, από το 
οποίο να  προκύπτει η διεύθυνση στην οποία αναζητήθηκε και δηλώθηκε από τα 
ΕΛΤΑ Courier ως λανθασμένη διεύθυνση.     
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:  
- Αίτηση 7784/20.04.2021  
- Ατομική ειδοποίηση οφειλών 
-Αποδεικτικό επίδοσης- επιστροφής 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το άρθρο 72 του ν. 
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο72.Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων1.Η οικονομική επιτροπή είναι 
συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες)......... 
κ)Αποφασίζει για: i .τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το 
άρθρο 174 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 περί διαγραφή χρεών,  

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν 
οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους 
αποποιήθηκαν την κληρονομιά. … γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι 
αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την 
ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα και δ) Όταν η εγγραφή στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένος ως προς τη φορολογητέα ύλη ή 
το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το 
ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο………… 

3. Στους Δήμους και τις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να 
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 
εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής 
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, 
γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από 
αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της Ταμειακής 
Υπηρεσίας».   

 
 

 
ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

 
Να εξετάσετε την συγκεκριμένη αίτηση και προτείνουμε:  
Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από την κύρια οφειλή των 550,00€  ευρώ της Β. Ε. 
του Θ., με ΑΦΜ 119ΧΧΧΧΧΧ,  από τον ΧΚ 0021/2008/2020 συνολικού ποσού 
808,50€ έως 30-04-2021 για τους λόγους που αναφέρθηκαν  παραπάνω. 
 

 Παρακαλούμε την απόφαση της Επιτροπής." 
      
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
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3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  όπου 
μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη 
διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Την με Α.Π. 7784/20-04-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου.  
 
 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων από την κύρια οφειλή των 550,00€  ευρώ 
της Β. Ε. του Θ., με ΑΦΜ 119ΧΧΧΧΧΧ,  από τον υπ' αριθμ. 0021/2008/2020 
Χρηματικό Κατάλογο συνολικού ποσού 808,50€ έως 30-04-2021. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 155/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  

ΑΔΑ: 9ΝΗΟΩΗΖ-Β9Μ


		2021-04-27T20:51:03+0300
	Athens




