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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 38/26-09-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  196/2022       
  
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 22/09/2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. 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, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Απόντες:  
1. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ (αδικαιολ. απούσα) 
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ. απών)  
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 02ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 15034/20-09-2022 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου με Θέμα: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ», 
η οποία έχει, ως εξής:  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:            Περί διαγραφής 
βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν εισήγησης 
από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Μυκόνου. 
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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Μύκονος, 20/09/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 15034 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

   

   
  ΠΡΟΣ: 
   
   
  ΚΟΙΝ: 
   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τμήμα Εσόδων  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ιακωβίνα Μανησιώτη  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22893-60134  
FAX : 22890-24719  
E-mail : income@mykonos.gr  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
               ΜΥΚΟΝΟΥ» 
 
 
 
Σύμφωνα με: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4483/2017 «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει, για την καταβολή του τέλους 

διαμονής παρεπιδημούντων από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

• Την υπ’ αριθμ. 117/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, για την επιβολή 

τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθάριστων εσόδων συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μυκόνου. 

• Την παρ.1 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), που 

ορίζονται τα εξής: 

«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.». 

• Την την περίπτ. κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, 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. 

 

Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Μυκόνου 

1. κ. Κωνσταντίνο Κουκά 
    Δήμαρχο Μυκόνου 
 

2. κ. Δημήτριο Τζάνο 
    Γενικό Γραμματέα Δήμου Μυκόνου 
 

3. κ. Κωνσταντινιά Σαμψούνη 
    Αντιδήμαρχο Δημοτικών Εσόδων 
 

4  κ. Ελευθερία Ράπτη 
    Αν. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ.  
Υπηρεσιών 
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 Εν προκειμένω, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου βεβαίωσε οφειλές για μη 

καταβολή δημοτικού φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων καθώς και προσαυξήσεων επ' αυτών, για 

τη χρήση 2016 με βάση τα στοιχεία που στάλθηκαν στην Υπηρεσία από την Διεύθυνση του Κέντρου 

Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ), κατά προδήλως εσφαλμένο τρόπο και 

συγκεκριμένα για την εταιρεία «Ζ. ΡΑΣΟΝ Π. ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ Ι. ΚΥΡΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με ΑΦΜ 

081985460, ως εξής: 

Α/Α 
Βεβ/σης 

Ημερ/νία 
Βεβ/σης 

Περιγραφή οφειλής Χρημ. 
Κατάλογος 

Ποσό 
οφειλής 

Προσαύξ. Σύνολο 

16 27/12/2021 Έτος 2016 ποσό τέλους (ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ...) 

5.039 358,21 20,32 378,53 

16 27/12/2021 Έτος 2016 ποσό προστίμου (ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ...) 

5.040 358,21 20,32 378,53 

   ΣΥΝΟΛΑ 716,42 40,64 757,06 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13.638/26-08-2022 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας, ζητείται η διαγραφή 

των ανωτέρω βεβαιωθέντων ποσών, διότι τα έσοδα της χρήσης 2016 δεν υπάγονται σε δημοτικό 

φόρο. 

Από τον έλεγχο των επισυναπτόμενων εγγράφων με την ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση της 

εταιρείας: 

• Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016 (αριθμός υποβολής της δήλωσης στο taxisnet 409/04-

07-2017) 

• Έντυπα Ε2 και Ε3 φορολογικού έτους 2016 (αριθμός υποβολής των δηλώσεων στο taxisnet 

708520/04-07-2017) 

• Απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 

της ΑΑΔΕ με αρ. δήλωσης 43681649/22-02-2021. 

προκύπτει ότι τα έσοδα προέρχονται από την εκμίσθωση ακινήτων, που δεν υπάγονται σε δημοτικό 

φόρο. 

Επομένως, εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή τη διαγραφή των αναγραφόμενων ως 

ανωτέρω ποσών που έχουν βεβαιωθεί με τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου 

Μυκόνου. 

 Επισυνάπτεται η αίτηση της ανωτέρω αναφερόμενης εταιρείας 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. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

6.  Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Εγκρίνει  τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 757,06 €, της 

εταιρείας «Ζ. ΡΑΣΟΝ Π. ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ Ι. ΚΥΡΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ: 

081985460», όπως αυτές αναφέρονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

στο σκεπτικό της παρούσας πράξης. 

 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2022. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ              
                                                                             ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                             ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 26/09/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


