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ΘΕΜΑ: Διαγραφή  προσαυξήσεων 
 ΣΧΕΤ:  Οι με  αριθ. πρωτ.18065/25-08-2022 και 24096/03-11-2022  αιτήσεις 
του Θεοχάρη Γεωργίου. 
 
           Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«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.» 
 
Σύμφωνα με την περίπτωση 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 (ΦΕΚ 
134/09.08.2019 τεύχος Α’), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 
απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. 
          

Με τις με αριθ. πρωτ 18065/25-08-2022 και 24096/03-11-2022  αιτήσεις 
του Γεωργίου Θεοχάρη, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων που αφορούν 
σε οφειλή  από τέλη ύδρευσης  που  βεβαιώθηκαν  από τον Δήμο Δελφών, διότι 
δεν του επιδόθηκε ποτέ  ατομική ειδοποίηση οφειλών λόγω αναγραφής 
λανθασμένου ταχυδρομικού κώδικα στην διεύθυνση αποστολής. 

Έπειτα από έλεγχο της ατομικής καρτέλας του ανωτέρω διαπιστώθηκε 
ότι όλες οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονταν σε λανθασμένο ταχυδρομικό 
κώδικα όπως προκύπτει από την σχετική αλληλογραφία. 

Το σύνολο των προς διαγραφή προσαυξήσεων σήμερα ανέρχεται στο 
ποσό των 199,88 € ως κάτωθι: 

 



ΑΡΙΘ. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 

40 20/08/2010 20,00 29,20 

40 20/08/2010 8,00 11,68 

544 30/11/2011 20,00 26,20 

298 02/07/2012 20,00 24,60 

298 02/07/2012 2,60 3,20 

585 07/08/2013 25,00 27,50 

585 07/08/2013 2,60 2,86 

585 07/08/2013 1,15 1,27 

574 07/08/2014 25,00 24,50 

574 07/08/2014 2,60 2,55 

574 07/08/2014 1,15 1,13 

908 27/11/2015 25,00 15,15 

908 27/11/2015 2,60 1,58 

908 27/11/2015 1,15 0,70 

1046 11/10/2016 25,00 13,14 

1046 11/10/2016 2,60 1,37 

1046 11/10/2016 1,20 0,63 

1674 31/10/2017 25,00 10,95 

1674 31/10/2017 2,60 1,14 

1674 31/10/2017 1,20 0,53 

ΣΥΝΟΛΟ       214,45 

 

  199,88 

                 
           
   Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη ότι η ταμειακή υπηρεσία του 
Δήμου Δελφών είναι σύμφωνη για την απαλλαγή του συγκεκριμένου οφειλέτη 
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την αιτιολογία ότι δεν ήταν 
υπαίτιος για την εκπρόθεσμη καταβολή  
 

                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
             

Την διαγραφή των  προσαυξήσεων από το όνομα του κ. Θεοχάρη 
Γεωργίου ποσού 199,88 € ευρώ  και είσπραξη μόνο του ποσού της οφειλής του 
για τα τέλη ύδρευσης 214,45 € διότι δεν παρέλαβε ποτέ ατομική ειδοποίηση 
οφειλών λόγου ταχυδρομικού κώδικα. 

 
     

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 

 
 



 
Συνημμένα : 

1. Οι ανωτέρω σχετικές αιτήσεις 
2. Αναλυτική  καρτέλα χρεώσεων 
3. Αντίγραφο από ΕΛΤΑ 

 
 
 


