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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός 

Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου υπό την προεδρία 

του Δημάρχου κου Θεμιστοκλή Ζεκερίδη  και μετά από την αριθμ. 6647/03-07-2020 

γραπτή πρόσκλησή του που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που 

είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ αναπλήρωσε το αναπληρωματικό 

μέλος ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Το τακτικό μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ αναπλήρωσε το 

αναπληρωματικό μέλος ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ.πρωτ. 5870/18-06-2020 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών .   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/07-07-2020  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 110/2020 
 

ΑΔΑ: ΨΓ8ΨΩ95-ΚΟΩ



 

2 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την  αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) 

6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις με συνημμένα σε αυτές σχετικά δικαιολογητικά.  

μετά από συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην αριθμ.πρωτ. 5870/18-

06-2020 εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  περί διαγραφής ή 

μη βεβαιωμένων οφειλών, τα κάτωθι:  

 

1. Για την περίπτωση Μ. Κ. του Χ. ( Κ.Φ. 9066 ),  

το αίτημα για διαγραφή τελών αποχέτευσης γίνεται δεκτό, διότι η Δ/νση 

Περιβάλλοντος, με το από 28/05/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι δεν 

διέρχεται αγωγός αποχέτευσης και εισηγείται την απαλλαγή από τέλη 

αποχέτευσης. – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40,20€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ 

- ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

2. Για την περίπτωση Λ. Κ. του Ι. ( Κ.Φ. 8748 ),  

το  αίτημα με αριθμ. πρωτ. 851/28-01-2020 για διαγραφή τελών νεκροταφείου 

για τα έτη 2016 & 2017 καθώς δεν μένει στον Νεροφράκτη και δεν θα κάνει 

χρήση των ανωτέρω τελών ( ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς οικογενειακού 

τάφου στον τόπο διαμονής του), γίνεται δεκτό.   – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

40,00€ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.  

3. Για την περίπτωση Χ. Σ. του Ν. (Κ.Φ. 6784),  

το αίτημα με αριθμ. πρωτ. 5387/09-06-2020 για διόρθωση λογαριασμού  

έτους 2018 διότι, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, χρεώθηκαν κυβικά του έτους 2019 

στο έτος 2018, με αποτέλεσμα να χρεωθεί μεγαλύτερο ποσό τόσο στην 

αποχέτευση όσο και στην ύδρευση, δεν γίνεται δεκτό, διότι το τμήμα εσόδων 

έχει μετρήσεις από την υπηρεσία ύδρευσης, οι οποίες κατά κανόνα δεν 

γίνονται ακριβώς 31/12 κάθε έτους αλλά περιλαμβάνουν και μήνες του 

επόμενου έτος. Για τις καταναλώσεις 2018 και μέχρι να γίνει η μέτρηση εντός 

του 2019 ισχύει η απόφαση 35/2018 Δ.Σ. ενώ για το υπόλοιπο του έτους 2019 

μέχρι όταν γίνουν οι μετρήσεις εντός του έτους 2020 ισχύει η 341/2018 

απόφαση Δ.Σ. 

4. Για την περίπτωση Σ. Θ. του Λ.( Κ.Φ. 5450 ),  

το αίτημα με  αριθμ. πρωτ. 5525/10-06-2020 για  απαλλαγή από τέλη 

αποχέτευσης καθώς δεν περνάει δίκτυο αποχέτευσης από την οικία του, 

γίνεται δεκτό διότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 06/04/2020 έγγραφό 

της, επιβεβαιώνει ότι δεν διέρχεται αγωγός αποχέτευσης και εισηγείται την 

απαλλαγή από τέλη αποχέτευσης. – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 127,60€ - ΚΑΙ Ο 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 

3463/2006. 

5. Για την περίπτωση Ν. Ι. του Ν. ( Κ.Φ. 9170 ),  

το αίτημα με  αριθμ. πρωτ. 782/24-01-2020 για επανεξέταση της 

κατανάλωσης νερού στο ακίνητό της γιατί είναι υπερβολικά υψηλές, 

παραπέμπεται αρμοδίως, εκ νέου για έλεγχο.  

6. Για την περίπτωση Μ. Χ. του Ι. ( Κ.Φ. 9025 ),  

το αίτημα με  αριθμ. πρωτ. 3730/28-04-2020 επανεξέτασης της κατανάλωσης 

νερού στο ακίνητό της γιατί είναι υπερβολικά υψηλή, δεν γίνεται δεκτό διότι η  

Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι 

δεν υπήρχε αφανής διαρροή και εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. 

7. Για την περίπτωση Τ. Ν. του Λ., για λογαριασμό του Κ. Σ. του Κ. ( Κ.Φ. 2625 

),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 5448/09-06-2020 για  επανέλεγχο της 

κατανάλωσης νερού στο ακίνητο γιατί από κακή σύνδεση εργολάβου υπήρξε 

αφανής διαρροή, δεν γίνεται δεκτό διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 

12/06/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε αφανής διαρροή και 

εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. 

8. Για την περίπτωση Π. Α. του Μ. ( Κ.Φ. 4811 ),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 409/15-01-2020 επανεξέτασης της 

κατανάλωσης νερού στο ακίνητό γιατί είναι υπερβολικά υψηλή  δεν γίνεται 

δεκτό διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 έγγραφό της, 

επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε αφανής διαρροή, η κατανάλωση του έτους 2018 

είναι ανάλογη των προηγουμένων ετών, και εισηγείται την απόρριψη της 

αίτησης. 

9. Για την περίπτωση Δ. Α. του Β. ( Κ.Φ. 1467 ),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 1388/11-02-2020 αίτησή της, επανεξέτασης της 

κατανάλωσης νερού στο ακίνητό γιατί υπάρχει διαρροή, δεν γίνεται δεκτό 

διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 έγγραφό της, 

επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε αφανής διαρροή και εισηγείται την απόρριψη της 

αίτησης. 

10. Για την περίπτωση D. I. του X. ( Κ.Φ. 76 ),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 261/10-01-2020 επανεξέτασης της 

κατανάλωσης νερού γιατί υπάρχει μεγάλη χρέωση, δεν γίνεται δεκτό διότι η 

Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι 

δεν υπήρχε αφανής διαρροή και εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. 

11. Για τη περίπτωση Α. Π. του Χ., για λογαριασμό του Α. Χ. του Σ. ( Κ.Φ. 477 ),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 486/16-01-2020 επανεξέτασης  της 

κατανάλωσης νερού στο ακίνητό της γιατί υπήρχε μεγάλη διαρροή, γίνεται 

δεκτό διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 έγγραφό της, 

επιβεβαιώνει ότι υπήρχε αφανής διαρροή και εισηγείται την τεκμαρτή 

κατανάλωση για το έτος 2018. Ύδρευση χρέωση 337,00€ - σωστή 115,60€ = 

διαγραφή 221,40€, αποχέτευση χρέωση 168,50€ - σωστή 57,80€ = διαγραφή 

110,70€  – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 332,10€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

12. Για την περίπτωση Ζ. Ά. του Γ., για λογαριασμό του Ζ. Γ. του Α. ( Κ.Φ. 1880 

),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 1297/10-02-2020 επανεξέτασης  της 

κατανάλωσης νερού για τα έτη 2017 & 2018 ( τα οποία βεβαιώθηκαν τα έτη 

2018 & 2019 αντίστοιχα) στο ακίνητό του γιατί είναι πολύ μεγάλη για ένα 

άτομο, γίνεται δεκτό διότι η  Δ/νση Περιβάλλοντος, με το από 12/06/2020 
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έγγραφό της, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε αφανής διαρροή και εισηγείται την 

τεκμαρτή κατανάλωση για τα έτη 2017 και 2018.  

2017 : Ύδρευση χρέωση 353,30€ - σωστή 83,20€ = διαγραφή 270,10€, 

αποχέτευση χρέωση 178,66€ - σωστή 41,60€ = διαγραφή 135,06€  

2018 : Ύδρευση χρέωση 147,40€ - σωστή 83,20€ = διαγραφή 64,20€, 

αποχέτευση χρέωση 73,75€ - σωστή 41,60€ = διαγραφή 32,15€  

 – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 501,51€ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ - ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. 

13. Για την περίπτωση B. T. του B. ( Κ.Φ. 11929 ),  

το αίτημα με την αριθμ. πρωτ. 8275/02-08-2018, διαγραφή τελών  

αποχέτευσης του έτους 2016 καθώς δεν υπήρχε σύνδεση, γίνεται δεκτό διότι η 

Δ/νση Περιβάλλοντος, με την από 04/10/2018 βεβαίωση της , επιβεβαιώνει 

ότι δεν πρέπει να χρεωθεί αποχέτευση  – ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28,20€ - ΝΑ 

ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/07-07-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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