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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
9657/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα: α)Στην Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) Στο άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 
1869) και γ) Στη παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 
1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. δ)απόφαση αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΦΕΚ 30/8-1-2021 τεύχος δεύτερο 
ε)απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805 ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος δεύτερο, στ) απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 ΦΕΚ 1872/08-05-2021 τεύχος δεύτερο ζ) απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 
ΦΕΚ 2233/29-5-2021 

  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                            ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ        

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                              

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                         

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 8o:Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων ποσών  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 
 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος τα με αρ. πρωτ. 
9210/25-5-2021 και 9211/25-5-2021 έγγραφα του Δημοτικών Προσόδων και Πόρων, σύμφωνα 
με τα οποία αναφέρονται τα εξής: 

ΑΔΑ: 6ΤΕΝΩΗΟ-47Α



α)  Σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 3463/2006 παρ. 1δ.: «Κάθε είδους χρέη προς 
τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει 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». Η διαγραφή 
των χρεών γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με 
την παρ.1κ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019. 

 Η κ. Λ. Σ. με ΑΦΜ 14.. με την υπ. αριθμ.8964/2705-2021 συμπληρωματική αίτησή 
της ζήτησε τη χορήγηση άδειας χρήσης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου λόγω 
κορονοϊου επί της οδού Σίφνου για το έτος 2020. 

 Η αρμόδια υπηρεσία  ενέκρινε στην προαναφερόμενη επιχείρηση την παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου επιπλέον 15,00τ.μ επί της οδού Σίφνου, λόγω των εκτάκτων 
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊου, τα οποία παραχωρούνται ατελώς  
σύμφωνα με το αρθ. 65 του Ν. 4688/2020 

 Η υπηρεσία μας, με  τον υπ. αριθμ. 3490/2020 χρηματικό κατάλογο βεβαίωσε εκ 
παραδρομής στην κ. Λ. Σ. με ΑΦΜ 14… το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ  
(180,00€) που αφορούσε το τμήμα κοινόχρηστου χώρου εμβ. 15,00τ.μ. 
 

Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως προβείτε στη διαγραφή του ποσού των εκατόν 
ογδόντα  ευρώ  (180,00€) από τον υπ. αριθμ. 3490/2020 χρηματικό κατάλογο με 
οφειλέτη την κ. Λ. Σ.με ΑΦΜ 14…. 

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Ταμειακή Υπηρεσία με σκοπό την ενημέρωσή 
της. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

β) Σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 3463/2006 παρ. 1δ.: «Κάθε είδους χρέη προς 
τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει 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». Η διαγραφή 
των χρεών γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου σύμφωνα με 
την παρ.1κ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019. 

 Η υπηρεσία μας, κάθε έτος βεβαιώνει το τέλος οστεοφυλακίου και αποστέλλονται τα 
σχετικά ειδοποιητήρια. 

 Στο οστεοφυλάκιο του Δήμου μας φυλάσσονται τα οστά της Σ. Π. από το έτος 2005 
έως και σήμερα  

 Ο κ. Τ. Π. του Α. με ΑΦΜ 025…,  με την Α.Π.  8931/20-05-2021 αίτησή του ζήτησε 
τη μεταφορά οστών της συζύγου του Σ. Π. και κατέβαλλε το συνολικό ποσό των 
εκατόν εξήντα ευρώ  (160,00€) για τη φύλαξη των οστών (150,00€ για παρελθόντα 
έτη και 10,00€ για το έτος 2021) και εκδόθηκε το υπ. αριθμ 870 Α/21-05-2021 
βεβαιωτικό σημείωμα και το υπ. αριθμ. 398 Δ/21-05-2021 διπλότυπο είσ πραξης. 
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Ως εκ τούτου και επειδή έχει ήδη εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, που αφορα τέλος 
οστεοφυλακίου παρελθόντων ετών, παρακαλούμε όπως προβείτε στη διαγραφή του 
ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) από τον οφειλέτη Τ. Π. του Α. με ΑΦΜ 
025... 

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Ταμειακή Υπηρεσία με σκοπό την ενημέρωσή 
της. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

2.Την με αρ. πρωτ. 9657/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης οικ. έτους 2021». 
 
 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 

 

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει: 

α) Τη διαγραφή του ποσού των εκατόν ογδόντα  ευρώ  (180,00€) από τον υπ. αριθμ. 
3490/2020 χρηματικό κατάλογο με οφειλέτη την κ. Λ. Σ. με ΑΦΜ 149… που βεβαιώθηκε εκ 
παραδρομής και  

β) Τη διαγραφή του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) από τον οφειλέτη Τ. ΠΕΡΙΚΛΗ 
του Α.με ΑΦΜ 025…, που αφορά τέλος οστεοφυλακίου παρελθόντων ετών 

 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει: 

α) Τη διαγραφή του ποσού των εκατόν ογδόντα  ευρώ  (180,00€) από τον υπ. αριθμ. 
3490/2020 χρηματικό κατάλογο με οφειλέτη την κ. Λ. Σ. με ΑΦΜ 149… που βεβαιώθηκε εκ 
παραδρομής και  

β) Τη διαγραφή του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) από τον οφειλέτη Τ.Π. του Α. 
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 με ΑΦΜ 025.., που αφορά τέλος οστεοφυλακίου παρελθόντων ετών 

 

 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                            ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                   
                                                                                     
                                                                                  ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
                                                                                                                                                             
                                                                                  ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                             
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