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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Αρ. Απόφ. 336 /2020  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 33/10-11-2020 έκτακτη συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για  διαγραφή ή μη ποσού προσαυξήσεων  
κατόπιν της Α.Π. 19727/2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, Περιούσιας 
και Ταμείου.  

 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020  και ώρα 09:00 

(ώρα έναρξης), συνήλθε σε  έκτακτη 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), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  
163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) & Α.Π. 60249/22-09-2020 
(ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 19.873/09-11-2020 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  
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.   
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Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής με την υπ’αρ 325/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη διεξαγωγή της 33ης έκτακτης 
συνεδρίασης (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010), λόγω των χρονικών περιορισμών . 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:   
 
         Στις 06/11/2020 κατατέθηκε στο τμήμα Ταμείου η υπ’ αρ.πρ.19727 Αίτηση 
του Ι. Κ. του Ι. με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX, ο οποίος ζητά διαγραφή των 
προσαυξήσεων από την κύρια οφειλή του ποσού 606,18 ευρώ που αφορά σε 
ύδρευση και αποχέτευση από τους ΧΚ 00134/2007, 00152/2007, 00151/2007, 
00173/2008, 00174/2008, 00224/2008, 00225/2008  επειδή δεν έλαβε γνώση 
έκδοσης και βεβαίωσης αυτών των καταλόγων. 
            Από τον έλεγχο που έγινε για την υπόθεση, αποδείχτηκε ότι εστάλη 
ειδοποίηση στις 22/07/2014 και έλαβε ενημέρωση για την βεβαιωμένη οφειλή 
του.  
    
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Άθρο 174 του Ν. 3463/2006 περί διαγραφή χρεών, όπως αυτό τροπ. με το άρθρο 
3 παρ. 1 εδαφ. κ' περ. i του Ν. 4623/2019 

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.  

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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».   
 
Η υπηρεσία προτείνει να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από την κύρια οφειλή των 
606,18  ευρώ του Ι. Κ. του Ι. με ΑΦΜ XXXXXXXXX από τους ΧΚ 00134/2007, 
00152/2007, 00151/2007, 00173/2008, 00174/2008, 00224/2008, 00225/2008  
έως τις 22/07/2014 ποσό 470,53 € για τους λόγους που αναφέρθηκαν. 
    

  Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
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1.Την παραπάνω εισήγηση  
2.Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10 
3. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
4. Το Π.Δ. 80/2016 
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19727/6-11-2020  εισήγηση του τμήματος Εσόδων με όλα τα 
συνημμένα έγγραφα 

       
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 
Να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από την κύρια οφειλή των 606,18  ευρώ του Ι. 
Κ. του Ι. με ΑΦΜ XXXXXXXXX από τους ΧΚ 00134/2007, 00152/2007, 
00151/2007, 00173/2008, 00174/2008, 00224/2008, 00225/2008  έως τις 
22/07/2014 ποσού 470,53 € για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 336/2020 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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