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Χολαργός σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 26-3-2021, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 24-3-2021 εισήγηση του Τμήματος
Δημοτικών Εσόδων & Περιουσίας, η οποία έχει ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114 Α’)
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, με τις οποίες προβλέπεται ότι
κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει "δ) Όταν η εγγραφή
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα
ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο
είδος εσόδου και για το
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις κατωτέρω διαγραφές:
1. από τον υπ’ αριθμ. 50 / 26-02-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Δημοτικός Φόρος
2020»:
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της εγγραφής του υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 003592252, ποσών 7,10€, που αφορούν σε Δημοτικό
Φόρο για το έτος 2020 για διαφορά τετραγωνικών που προέκυψε από την αίτηση και τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1910/03-02-2020,
Κατά την χρέωση εκ παραδρομής καταχωρήθηκε λανθασμένα ο όγκος (16,80 κυβικά μετρά)
και όχι το ορθό εμβαδόν (6 τετραγωνικά μέτρα)

2. από τον υπ’ αριθμ 31/26-02-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Δημοτικά Τέλη
2020» της εγγραφής του υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 003592252 , ποσών 42,35€ που αφορούν
σε Δημοτικά Τέλη για το έτος 2020 για διαφορά τετραγωνικών που προέκυψε από την
αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1910/0302-2020,
Κατά την χρέωση εκ παραδρομής καταχωρήθηκε λανθασμένα ο όγκος (16,80 κυβικά μετρα)
και
όχι
το
ορθό
εμβαδόν
(6
τετραγωνικά
μέτρα)
3. από τον υπ’ αριθμ 70/26-02-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «ΤΑΠ
Ηλεκτροδοτούμενα ΔΕΗ 2020» της εγγραφής του υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 003592252 ,
ποσών 11,64€ που αφορούν σε ΤΑΠ για το έτος 2020 για διαφορά τετραγωνικών που
προέκυψε από την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά με την υπ’ αριθμό
πρωτοκόλλου 1910/03-02-2020,
Κατά την χρέωση εκ παραδρομής καταχωρήθηκε λανθασμένα ο όγκος (16,80 κυβικά μετρα)
και όχι το ορθό εμβαδόν (6 τετραγωνικά μέτρα)

4. από τον υπ’ αριθμ. 19/26-02-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα από
Παραβάσεις ΚΟΚ 2018»: της εγγραφής της υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 020885913, ποσού
100,00€ για την υπ’ αριθ. 120300240837/02-07-2018 κλήση του Β.Τ.Τ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ,
καθώς έχει ήδη εξοφληθεί με το αρ. 800/3-2-2020 διπλότυπο.
5. από τον υπ’ αριθμ. 18/26-02-2021 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα από
Παραβάσεις ΚΟΚ 2017Α»: της εγγραφής του υπόχρεου με Α.Φ.Μ. 044986442, ποσού
80,00€ για την υπ’ αριθ. 153700018782/04-09-2017 κλήση του Α.Τ. Παπάγου Χολαργού
, καθώς το όχημα έχει κλαπεί και υπάρχει αναντιστοιχία των στοιχείων της κλήσης με τα
κρατικά αρχεία. Συγκεκριμένα η κλήση αναγράφει το όχημα ΖΖΤ 1068 ως ΙΧΕ ford
κίτρινο ενώ στην πραγματικότητα είναι ΙΧΦ Nissan ασημί.
Συνοπτικά παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς
καταλόγους των κάτωθι ποσών:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ

50/26-02-2021

7,10€

31/26-02-2021

42,35€

70/26-02-2021

11,64€
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19/26-02-2021

100,00€

18/26-2-2021

80.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

241,09€

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους των κάτωθι ποσών:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ

50/26-02-2021

7,10€

31/26-02-2021

42,35€

70/26-02-2021

11,64€

19/26-02-2021

100,00€

18/26-2-2021

80.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

241,09€

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
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