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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 323/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 33/14-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διαγραφής ποσού οφειλής κατόπιν 
της υπ αριθμ. 18752/13-09-2021 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & 
Ταμείου. 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021  και ώρα 10:30 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) 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 γ)με το 
Φ.Ε.Κ. 4054/τεύχος Β/04-09-2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18.744/10-09-2021 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  
επτά (7), δηλαδή: 
 

                  Παρόντες             Απόντες 
 

1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Τερζής Χρήστος 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης  
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος   
5. Ζάπρα Χριστίνα     
6. Σκαρλάτος Παντελής  
7. Τσακαλίδης Ηρακλής  

 
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 
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ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και 
ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως 
κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή του. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε:  
 
Με την Α.Π. 18752/13-09-2021 εισήγηση το Τμήμα Ταμείου μας παραθέτει τα εξής: 

 
 
        Kε πρόεδρε, 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Στις 25.09.2019 με το υπ’ αριθμό 20817 και ειδ. βιβλίο 151 κατασχετήριο του 
Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου  Ωραιοκάστρου επιβλήθηκε στην 
κ. Τ. Α.  του Δ. κατάσχεση ποσού 327,28€ και αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί 
ενημέρωση της ,όπως προκύπτει από το βιβλίο διεκπεραίωσης στην διεύθυνσης που 
προέκυψε από την σελίδα ΤΑΧΙΣΝΕΤ. Συνέπεια της ανωτέρω επιβληθείσας 
κατάσχεσης ήταν η είσπραξη του ανωτέρω ποσού στις 31.12.2019 με αριθμό 
διπλοτύπου 4215Α με επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς προς ικανοποίηση της 
απαιτήσεως του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
Στις 25.11..2019 με αίτηση της, ζήτησε ενημέρωση για την συγκεκριμένη οφειλή, 
ισχυριζόμενη πως ουδέποτε είχε ιδιοκτησία στο εντός των ορίων του Δήμου 
Ωραιοκάστρου. Ακολούθως, της ζητήθηκε η αποστολή περαιτέρω στοιχείων προς 
απόδειξη των ισχυρισμών της,(Ε9,Ε1) τα οποία και απέστειλε στις 27.01.2020.Εν τω 
μεταξύ και για να κλείσει ταμειακά ομαλώς η χρονιά, το Γραφείο Ταμείου προέβη στην 
είσπραξη της επιταγής με δικαιούχο τον Δήμο Ωραιοκάστρου στις 31.12.2019. 
Στις 25.02.2020 η υπηρεσία με το υπ’ αριθμό 3429 έγγραφο προς την ΔΕΥΑΩ  και 
προς διεκπεραίωση του αιτήματος της κα Τ., ζήτησε  διευκρινήσεις για τα στοιχεία του 
υδρομέτρου, η οποία και με το υπ΄ αριθμό 326/04.03.2020 έγγραφο της απέστειλε την 
καρτέλα καταναλωτή ενημερώνοντας μας πως έχει γίνει διακοπή στiς 04.05.2016 
λόγω οφειλών. Στις 28.05.2020 με το υπ ’αριθμό 8104/28.0.5.2020 έγγραφο του 
Γραφείου Ταμείου ζητήθηκε από την ΔΕΥΑΩ να διενεργηθεί αυτοψία προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου που αντιστοιχεί στο υδρόμετρο που 
είναι συνδεδεμένο με την οφειλή της αιτούσας. Στις 22.07.2020 με το υπ’ αριθμό  968 
έγγραφο της ΔΕΥΑΩ, το οποίο κοινοποιήθηκε στο γραφείο Ταμείου στις 03.08.2020, 
απεστάλη το αποτέλεσμα της αυτοψίας, στο οποίο αναφέρεται πως το ακίνητο στην 

"ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ως αχρεωστήτως ποσού 327,28 € στην Τ. Α. ΤΟΥ Δ. με Α.Φ.Μ. 
103ΧΧΧΧΧΧ, από οφειλές από ύδρευση περιόδου 2000-2004 μετά την υπ. αριθμ. 
πρωτ.13074/03.08.2020 αίτηση της ιδίας»   
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διαδρομή 0-019Δ και το οποίο εμφανίζεται στο πρόγραμμα ύδρευσης της ΔΕΥΑΩ με 
στοιχεία καταναλωτή Τ. Α. του Δ.  βρίσκεται στην περιοχή «Πέντε Βρύσες» . 
Εν συνεχεία, η Υπηρεσία προέβη και σε αποστολή  εγγράφου στον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Δρυμού, κο Πατσαλά  Κωνσταντίνο, για παροχή διευκρινίσεων και πιο 
συγκεκριμένα αν η τοποθεσία «Πέντε Βρύσες» που αφορά τη διαδρομή υδομέτρου με 
κωδικό 0-019Δ και με στοιχεία ιδιοκτήτη Τ. Α. του Δ.  αντιστοιχεί όντως σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας της αιτούσης με διεύθυνση 21ης Ιουνίου στο Δρυμό όπως προκύπτει και 
από το Ε9 που προσκόμισε στην Υπηρεσία .Με το υπ ΄ αριθμό 6300/30.03.2021 
έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Δρυμού προκύπτει πως το 
συγκεκριμένο ακίνητο έχει άλλο αριθμό υδρομέτρου ( 16-0076664) και δεν 
βρίσκεται στην περιοχή «Πέντε Βρύσες» ,αλλά βρίσκεται στην περιοχή 
«Τσούκα». 
 
Β.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 
                                                       ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ 

 
όπως προβείτε σε απόφαση ακύρωσης ή μη της πράξης με την οποία επιβλήθηκε η 
υπ’ αριθμό 20817/25.09.2019 αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας Τραπεζών και 
αποκλειστικά όσον αφορά τον οφειλέτη  Τ. Α. του Δ. με ΑΦΜ 103ΧΧΧΧΧΧ για την  
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επιστροφή ποσού 327,28€, λαμβάνοντας υπ’οψιν ότι δεν κατέστη δυνατή η εύρεση του 
ιδιοκτήτη του υδρομέτρου που αντιστοιχεί στη διαδρομή 0-019Δ για να γίνει η 
αντίστοιχη βεβαίωση της οφειλής." 
 

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

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το άρθρο 174 ν. 3463/2006. 
5. Την Α.Π. 18752/13-09-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου. 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Εγκρίνει: α) τη διαγραφή οφειλής ποσού ύψους τριακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και 
είκοσι οχτώ λεπτών (327,28€) της κ. Τ. Α. του Δ. με Α.Φ.Μ. 103ΧΧΧΧΧΧ και β) να 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για επιστροφή ποσού ύψους τριακοσίων είκοσι εφτά 
ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (327,28€) στην κ. Τ. Α. ως αχρεωστήτως καταβληθέν.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 323/2021 
 

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  
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