
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 13ης/14-4-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 
 
 Αριθ. απόφασης: 41/2022 
 
 
ΘΕΜΑ: 

Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη 
ύδρευσης των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, 
Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από παρελθόντα έτη 
(Διαγραφές Φεβρουαρίου 2022). 

   
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 1155/13-4-2022 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   
 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   
 Κουκόλη Σοφία, μέλος   
 Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος   
 Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος   
 Τέτος Νικόλαος, μέλος   

  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 

Δήμου. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης και κατά 

την προσέλευση των πολιτών στο Ταμείο του Δήμου για την πληρωμή τους, 
διαπιστώθηκαν οφειλές από δημότες οι οποίοι εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, 
αλλά και οφειλές που προήλθαν από λανθασμένες μετρήσεις των υδρομέτρων, οι 
οποίες δεν είχαν διαγραφεί μέχρι σήμερα. Οι διαγραφές αφορούν παλαιότερα έτη 
(2015 – 2017 και Α’ εξαμήνου 2020), οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τις εισπράξεις των 
λογαριασμών ύδρευσης, τον Ιανουάριο του έτους 2022. 

Στις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» ορίζονται τα εξής : 

«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται 
ολόκληρα ή εν μέρει:  

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι 
τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της 
είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά 
την οποία βεβαιώθηκαν. 

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 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 ίδιο 
πρόσωπο. 

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. 

3. Στους Δήμους και στις 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.» 
         Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

134/09-08-2019/τ.Α΄) ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
διαγραφή χρεών. 

 Ύστερα από παραπάνω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 
κατάσταση των οφειλετών για διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους των 
ποσών που αντιστοιχούν στα  επιπλέον κυβικά που  χρεώθηκαν οι δημότες και 
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη διαγραφή των τελών ύδρευσης 
των οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού 
των εκ παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων 
ενδείξεων από παρελθόντα έτη, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τις εισπράξεις των 
λογαριασμών ύδρευσης, τον Ιανουάριο του έτους 2022. Παρατίθεται συνημμένη λίστα 
Οφειλετών. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση αφού έθεσε τις απόψεις και τις 
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή των τελών ύδρευσης των οφειλετών από τους 
βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, ποσού 495,49 € των εκ 
παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων 
από παρελθόντα έτη, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τις εισπράξεις των λογαριασμών 
ύδρευσης, τον Φεβρουάριο του έτους 2022 
          

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/ 2022 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  14 Απριλίου 2022 
Ο Πρόεδρος 

 
Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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