
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 28-11-2017   17ης  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
Πην Τπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ (Καραθωνοδρόμοσ 95), 

ζήκεξα ηελ 28ην ηνπ κελόο Λοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Ρρίηη θαη ώξα 18:00΄, ζπλήιζε, παξόληνο θαη 

ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

18515/24-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 87), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

ΘΔΚΑ  7Ν  Ζ.Γ. 

Έγκριζη διαγραθής Βεβαιωμένων Δζόδων από Σρημαηικούς & Φορολογικούς Θαηαλόγοσς  

ηοσ Γήμοσ Φιλοθέης –Τστικού. 

 

Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ είκοζι επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ 

παξόληεο ήηαλ δέθα νρηώ (18) θαη απόληεο ελλέα ( 9 ) ήηνη: νη θ.θ. Γαιάλεο Γεκήηξηνο, Πακαξόπνπινο Βύξσλ-

Ξαύινο, Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο, Εαθξαθνπνύινπ-Γαληήι Πνθία, Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο, Κπεηξνζηάλ 

Άιεμ, Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο, Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνύινπ Αιίθε θαη Θαβαιάξεο Ησάλλεο. 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ      ΑΞΝΛΡΔΠ 

Αιεμνπνύινπ Αηθαηεξίλε 
Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε  

Ιάβδα Διέλε 
Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 
Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα  

Γάηνο Γεώξγηνο-Αιθηβηάδεο 

Αγγειάθε-Ιπθνύξε Αλαζηαζία 
Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε 

Καλαόο Γεκήηξηνο 
Εέππνπ-Σαξιαύηε Διέλε 

Σξηζηνδνύινπ Γαβξηέιια  

Εεξβόο Ληθόιανο 
Θαλειιάθεο Ληθόιανο  

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 
Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 

Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλ/λα 
Ππκεσλίδνπ Σαξίθιεηα 

 

Γαιάλεο Γεκήηξηνο 
Πακαξόπνπινο Βύξσλαο-Ξαύινο 

Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο 
Εαθξαθνπνύινπ-Γαληήι Πνθία 

Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 
Κπεηξνζηάλ Άιεμ  

Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 

Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνύινπ Αιίθε 
Θαβαιάξεο Ησάλλεο 

 

 

 

            

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:   
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Αριθμ. Απόθ.:  295/28-11-2017 
Καραθωνοδρόμοσ 95 Αριθμ. Ξρωη.:  19257/7-12-2017 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52  
ηηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Πακαξόπνπινο Βύξσλ-Ξαύινο θαη Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο, πξνζήιζαλ ζηηο 

αλαθνηλώζεηο. 

Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λένπ Τπρηθνύ θ. 

Ξαζζά-Σξήζηνπ Διέλε θαη ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Τπρηθνύ θ. Ξαιηδόγινπ 

Δπθεκία-Διέλε. 

Ζ θ. Ξαιηδόγινπ Δπθεκία-Διέλε, απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ δήηεζε λα ζπδεηεζεί ην 11ν ζέκα Ζ.Γ. σο 1ν ζέκα Ζ.Γ., Ρν 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην ελέθξηλε νκόθσλα. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνύηζηνο 

Γεώξγηνο.  

 

Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

Παο ζέησ ππόςε: 

 Α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Λ. 3463/06 (ΦΔΘ – 114 Α/8-6-2006)  « Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ», πεξί δηαγξαθήο ρξεώλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

1. Θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη: 

α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά. 

β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δελ έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί 

ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία βεβαηώζεθαλ. 

γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, εθόζνλ νη πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία 

ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ έθεξαλ απνηέιεζκα, θαη 

δ) Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο 

θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο 

ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή 

εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν. 

2.  Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

 

Β) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 6  ηνπ Α.Λ. 344/68 (ΦΔΘ - 71 Α') « Ξεξί δηαηάμεσλ ηηλώλ αθνξσζώλ εηο ηνπο 

Νξγαληζκνύο Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο », ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ρξόλνο ηεο παξαγξαθήο ησλ αμηώζεσλ ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ είλαη είθνζη εηώλ, αξρόκελνο από ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ 

βεβαηώζεθαλ απηέο νξηζηηθώο. Θαη΄ εμαίξεζε νη πξνεξρόκελεο εθ θόξσλ ελ γέλεη, ηειώλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξώλ 

θαη αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο παξαγξάθνληαη κεηά πεληαεηία αξρνκέλε σο αλσηέξσ. 

 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζέησ ππ’ όςε ζαο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο βεβαησζέλησλ Δζόδσλ ζε Σξεκαηηθνύο θαη 

Φνξνινγηθνύο Θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο απόθαζεο απηήο: 

 

1. Γαπάλεο θαηαζθεπήο πιαθόζηξσζεο πεδνδξνκίσλ 

2. Γαπάλεο Σξέσζεο Θαηαζθεπήο Θεληξηθνύ Απνρεηεπηηθνύ Αγσγνύ 

3. Γαπάλεο ζύλδεζεο κε θεληξηθό Απνρεηεπηηθό Αγσγό 

4. Κηζζσκάησλ αζηηθώλ αθηλήησλ 

5. Ρέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ θαηαζηεκάησλ 

6. Ρέινπο Θαζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ 



7. Ρειώλ Ξεξηβάιινληνο 

8. Φόξνπ  Ζιεθηξνδνηνπκέλσλ Αθηλήησλ, 

9. Έζνδα από θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο 

10. Ρέινπο ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 

11. Ξξνζηίκνπ   Θ.Ν.Θ. 

12. Ρειώλ Γηαθήκηζεο 

 

θαηά νλνκαηεπώλπκν,  θαηεγνξία θαη είδνο εζόδνπ, νηθνλνκηθό έηνο, ηξηπιόηππν θαη εκεξνκελία βεβαίσζεο, 

αξηζκό εγγξαθήο ζηνλ θαηάινγν, βεβαησζέλ πνζό, δηαγξαθέλ πνζό θαη αηηηνινγία δηαγξαθήο. 

 

Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο αλά θνξνινγνύκελν πξέπεη λα δηαγξαθνύλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  174 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΘ – 114 Α/8-6-2006) θαη γηα ηνπο ιόγνπο  πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγία δηαγξαθήο ζε θάζε έλα από ηνπο θνξνινγνπκέλνπο. Γεληθόηεξα νη δηαγξαθέο 

αθνξνύλ ρξεώζεηο νη νπνίεο έγηλαλ θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, 

ή έγηλαλ επ’ νλόκαηη όισλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ ελόο αθηλήηνπ ρσξίο αλαινγηθή ρξέσζε αλά θνξνινγνύκελν βάζεη 

ηνπ πνζνζηνύ ζπληδηνθηεζίαο ηνπο, ή επεηδή νη νθεηιέηεο είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, ή έρνπλ απνβηώζεη, ή έρνπλ 

κεηαβηβάζεη ηα αθίλεηά ηνπο θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο επί αξθεηά έηε, ζε πνιιέο δε πεξηπηώζεηο επί κία 

εηθνζαεηία θαη πιένλ, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία βεβαηώζεθαλ νξηζηηθώο, δελ έθεξαλ θαλέλα 

απνηέιεζκα, παξά ηε ιήςε αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο ( δέζκεπζε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο πξν πνιιώλ 

εηώλ, αλαγθαζηηθέο θαηαζρέζεηο εηο ρείξαο ηξίησλ ). 

    

 Αο ζεκεησζεί όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ νη αξρηθνί θαηάινγνη ρξεώζεσλ εζόδσλ ησλ πξώελ Γήκσλ, 

έρνπλ εηζπξαρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό, ζε αξθεηέο κάιηζηα ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο (πνζνζηό είζπξαμεο πάλσ 

από 95%), νη πξναλαθεξόκελεο δε εθθξεκόηεηεο  αθνξνύλ θπξίσο εγγξαθέο κε κηθξά πνζά αλά θνξνινγνύκελν, 

εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νη ρξεώζεηο έγηλαλ θαηά ηξόπν ιαλζαζκέλν ή ρξήδνπλ δηόξζσζεο ιόγσ κείσζεο ε 

γεληθόηεξσλ κεηαβνιώλ πνπ επήιζαλ θαηόπηλ έθδνζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ σο πξνο ηε θνξνινγεηέα ύιε ή ην 

πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. 

Νη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο δηαγξαθέο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εζόδσλ, επηβάιιεηαη λα γίλνπλ 

ην ζπληνκόηεξν δπλαηό,  πέξαλ ησλ αλσηέξσ  ιόγσλ θαη γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο, επεηδή απαηηείηαη ε θαηαρώξεζε 

ζην ινγηζηηθό πξόγξακκα πνπ ηεξεί ν Γήκνο καο, ζσζηώλ ζηνηρείσλ ρξέσζεο αλά νλνκαηεπώλπκν θαη Α.Φ.Κ. 

θνξνινγνπκέλσλ, (κνλαδηθόηεηα εγγξαθήο), πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαηηνύκελεο λόκηκεο ελέξγεηεο είζπξαμεο 

κόλν γηα ηα πξνο είζπξαμε πνζά. 

Δπί πιένλ επηβάιιεηαη  λα γίλνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό νη αλσηέξσ δηαγξαθέο εζόδσλ, έηζη ώζηε λα 

κπνξεί λα αληιεζεί νκνηόκνξθα ε ζρεηηθή πιεξνθνξία ηεο θαλνληθήο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ησλ εζόδσλ ησλ 

Γήκσλ από ηνλ Θόκβν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ ζηνλ νπνίν απνζηέιιεη ν Γήκνο καο ζε κεληαία βάζε 

ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαη ηελ δηαγξαθή ησλ εζόδσλ θαη παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά, 

θαζώο επίζεο θαη ηελ επαλαβεβαίσζε ησλ πνζώλ, όπνπ ζπληξέρεη ιόγνο,  επ’ νλόκαηη ησλ πξαγκαηηθά δηθαηνύρσλ.  

 

 

 



ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 

 Αλαβάιιεηαη. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   295/2017 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 
 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ-ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ-ΞΑΙΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

 ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΙΔΥΛΗΓΑΠ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 17εο Ππλεδξηάζεσο ηνπ ΑΓΓΔΙΑΘΖ-ΙΘΝΟΖ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ ηελ ΓΖΚΝΙΑ ΔΙΗΠΠΑΒΔΡ-ΔΙΔΛΖ 

28ελ-11-2017 ΚΑΛΑΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Τστικό,  7-12-2017 ΕΔΞΞΝ-ΣΑΟΙΑΡΖ ΔΙΔΛΖ 

Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΓΑΒΟΗΔΙΙΑ 

 ΕΔΟΒΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

 ΓΔΙΑΘΝΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΠΚΔΥΛΗΓΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ 

 


