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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 27/05-07-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  141/2022         
 
 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου 
του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00΄μ.μ., συνελθούσα σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 01/07/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κου Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου 
Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν τα πέντε (5) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
3. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (δικαιολ.απούσα) 
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δικαιολ.απών) 

 
 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 20057/27-06-2022 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06), 
ορίζονται τα εξής: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    Περί διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών. 
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« 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες 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 ίδιο πρόσωπο. ». 
Σύμφωνα με την περίπτ. K.i. της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/1Ο, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις 
κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Εν προκειμένω, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου βεβαίωσε τις 
παρακάτω οφειλές με τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους για την οφειλέτη 
κ. Παρασκευοπούλου Γεωργία του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 034319742, ως εξής: 

 

Α/Α 

Βεβ/σης  

 ΗμερΙνία 

Βεβ/σης 

Περιγραφή οφειλής Χρημ. 

Κατάλογος 

Ποσό  

οφειλής 

Προσαύξ. Σύνολο 

16  27/12/202

1 

Έτος 2016 ποσό τέλους 

(ΤΕΛΟΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ) 

5.041 65,87 2,34 68,21 

16  27/12/202

1 

Έτος 2016 ποσό 

προστίμου (ΤΕΛΟΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ) 

5.042 65,87 2,34 68,21 

    ΣΥΝΟΛΑ 131,74 4,68 136,42 

 

Με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 8307/26-05-2022 και 8431/30-05-2022 αιτήσεις της, ζητείται 
η διαγραφή των οφειλών που βεβαιώθηκαν ως ανωτέρω, διότι έχουν εξοφληθεί. 
Από τον έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία, προκύπτει ότι κατά την βεβαίωση των 
οφειλόμενων ποσών του έτους 2016, δεν υπολογίστηκαν από το μηχανογραφικό 
σύστημα του Δήμου, η απόδειξη είσπραξης, αρ. 1.014 Σειρά ΔΙΑΣ, ημερομηνία 
έκδοσης 07/09/2021, ποσό 122,88 €, με περιγραφή χρέωσης «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ Γ' Τρίμηνο 2016» (τέλος και πρόστιμο) και η απόδειξη είσπραξης, αρ. 
1.015 Σειρά ΔΙΑΣ, ημερομηνία έκδοσης 07/09/2021, ποσό 9,54 €1 με περιγραφή 
χρέωσης «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ Β' Τρίμηνο 2016» (τέλος και πρόστιμο), 
συνολικό ποσό των αποδείξεων 132,42 € οι οποίες έχουν εκδοθεί στο όνομα της 
αιτούσας. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή τη διαγραφή 
των αναγραφόμενων ως ανωτέρω ποσών που έχουν βεβαιωθεί με τους αντίστοιχους 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Μυκόνου. 
Επισυνάπτονται οι αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 
 
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων 
Ιακωβίνα Μανησιώτη 
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.    Διαγράφει τις βεβαιωμένες οφειλές της κας Παρασκευοπούλου Γεωργία του 
Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 034319742, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Αν. 
Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Μυκόνου στο σκεπτικό της 
παρούσας πράξης. 
 

Β.    Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε.  για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 141/2022. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ        ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                               
         
          Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 06/07/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


