∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 6/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης
Αριθµ. Απόφ. 68/2017

ΘΕΜΑ: «∆ιαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωµένων οφειλών»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ
αριθµ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95
και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα
27 δηλαδή :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
(Αντιπρόεδρος)
Αγοραστούδη Ευγενία
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
Ιωσηφίδης Ιωάννης
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Λαγός Νικόλαος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Πράτανος Απόστολος
Σαραφιανός Χρήστος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Τσολάκης Απόστολος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοχόου Παύλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
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Αποστόλου Στυλιανός

2

Αναγνώστου Πασχάλης
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Κεφαλάς Ανέστης
Πονερίδης Παναγιώτης
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο.
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα.
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 174 παρ.3 του Ν 3463/2006-Κ.∆.Κ. :
«Στους ∆ήµους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία, το δηµοτικό ή
κοινοτικό συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση του, µπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται:
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
β) σε οικονοµική αδυναµία που προσήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας»
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL.
«Η απόφαση του συµβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄
απαιτείται και η γνώµη της ταµειακής υπηρεσίας».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου το από 15/02/2017 έγγραφο του τµήµατος εσόδων, που αφορά σε έλεγχο χρεώσεων διαφόρων οφειλετών του δήµου, το γεγονός ότι οι
χρεώσεις αυτές παραµένουν ανείσπρακτες µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε σχετικό έλεγχο του Τµήµατος Ταµείου και πρότεινε την διαγραφή των οφειλών όπως αναφέρονται στις υπ΄ αριθµ. πρωτ:
45462/30-12-2016 και 123/3-1-2017 αιτήσεις του Ηλιάδη Γεωργίου και Ηλιάδου Ταρσής αντίστοιχα προς τον ∆ήµο Θέρµης, µε τα συνηµµένα σ΄ αυτές έγγραφα
Οι οφειλές αυτές ανέρχονται σήµερα (Φεβρουάριος 2017):
α) Για τον Ηλιάδη Γεώργιο

σε 11.864,42€ (κύρια οφειλή 7660,13.€ - προσαυξήσεις 4204,29€).

Από τις οφειλές αυτές το κύριο µέρος (σύνολο 11282,05€ που αναλύεται σε 7231,57.€ κύρια
οφειλή και προσαυξήσεις 4050,48€) αφορά εισφορά σε χρήµα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως
που ήταν ρυθµισµένη σε 12 εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων είναι ανεξόφλητες και
ληξιπρόθεσµες τρείς: οι δόσεις 10η ως 12η, µε λήξη από 30/12/2011 ως και 30/12/2012. Το
αποµένον ποσό (σύνολο 582,37€, κύρια οφειλή .428,56€ - προσαυξήσεις 153,81€ αφορά Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας µε λήξη από 31/1/2012 έως 22/12/2015 .
β) Για την Ηλιάδου Ταρσή του Γεωργίου σε 11.779,72€(κύρια οφειλή.7597,65€, προσαυξήσεις
4182,07€). Από τις οφειλές αυτές το κύριο µέρος (σύνολο 11282,05€ που αναλύεται σε
7231,57.€ κύρια οφειλή και προσαυξήσεις 4050,48€) αφορά εισφορά σε χρήµα λόγω επέκτασης
σχεδίου πόλεως που ήταν ρυθµισµένη σε 12 εξαµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων είναι
ανεξόφλητες και ληξιπρόθεσµες τρείς: οι δόσεις 10η ως 12η, µε λήξη από 30/12/2011 ως και
30/12/2012. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας µε λήξη από 31/1/2012 έως 22/12/2015 .
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 174 παρ.3 εδάφιο β’ του Ν 3463/2006Κ.∆.Κ.), µε απόφαση του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των
προσαυξήσεων µιας οφειλής σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη η οποία
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών παίρνοντας το λόγο ζήτησε από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να αναβάλλει το θέµα προκειµένου ο ενδιαφερόµενος ο οποίος και παρίστατο να
προσκοµίσει επιπλέον έγγραφα
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αναβάλλει το θέµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Αντιπροέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
174 Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Αναβάλλει το θέµα για επόµενο δηµοτικό συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 68/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :
ΥΠ Ο Γ ΡΑΦ Ε Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

