
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ.    315/2016 ΘΕΜΑ :  «∆ιαγραφή βεβαιωµένων 
Οφειλών».  

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 25776/22-07-2016 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 23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 
6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 
10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Κοντοπίδης Γεώργιος   
12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
15 Πονερίδης Παναγιώτης    

16 Πράτανος Απόστολος     
17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος    
19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 21 Τσολάκης Απόστολος   
22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) «Στους ∆ήµους 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.». 

Επίσης σύµφωνα µε το Ν.4257 άρθρο 51 παρ.1 «όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί 
έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009». 
 
Σύµφωνα µε το Ν.3801/2009 επαναφέρονται σε ισχύ οι ρυθµίσεις περί καταβολής οφειλών σε 
δήµους οι οποίες προβλέπονταν από τον Ν.3074/02 παρ.3 περίπτωση ε΄: «Επίσης µε αίτηση των 
ενδιαφεροµένων ρυθµίζονται οφειλές από δηµοτικά ή κοινοτικά τέλη φόρους και εισφορές, 
καθώς και πρόστιµα του ΚΟΚ, που έχουν βεβαιωθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στις 
αρµόδιες οικονοµικές εφορίες ή τα δηµοτικά ταµεία, χωρίς την καταβολή του προστίµου και 
των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής.» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµό 414/17-09-2009 απόφασή του θέτει σε ισχύ το 
Ν.3801/2009 και τις ευεργετικές διατάξεις αυτού για τους οφειλέτες που επιθυµούν να 
εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους. 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου:  
 
Το από 04-07-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Τµήµατος Ταµείου  
του ∆ήµου σχετικά µε τη διαγραφή  βεβαιωµένων οφειλών της Εταιρείας Μάρκος Βεγίρης & 
ΣΙΑ ΟΕ, οι οποίες έχουν χρεωθεί  στους χρηµατικούς καταλόγους 00454/2009,00513/2009 & 
00424/2009 που αφορούν πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων ετών 2002-
2003-2004 
 
Συγκεκριµένα µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 27852/15-07-2016 αίτησή της η Εταιρεία 
Μάρκος Βεγίρης & ΣΙΑ ΟΕ , ζητά την διαγραφή προστίµων επί του τέλους παρεπιδηµούντων 
ετών 2002-2003-2004 και τις ανάλογες προσαυξήσεις λόγω υπαγωγής του οφειλέτη στο 
Ν.4257/2014 και εξόφλησης του διακανονισµού του. 
 
Οι οφειλές της εταιρείας ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΓΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύµφωνα µε την ατοµική ειδοποίηση 
οφειλών αφορούν τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης ετών 2002- 
2003-2004 καθώς και τα αντίστοιχα πρόστιµα αυτών. 
 
Συγκεκριµένα : 
 
Α) µε τον κατάλογο 00572/2009 χρεώθηκε το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων αξίας 
10.782,82 ευρώ για το έτος 2002 και µε τον κατάλογο 00424/2009 χρεώθηκε το αντίστοιχο 
πρόστιµο για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων αξίας 5.078,04 ευρώ. 
 
Β) µε τον κατάλογο 00611/2009 χρεώθηκε το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων αξίας 
10.695,04 για το έτος 2003 και µε τον κατάλογο 00513/2009 χρεώθηκε το αντίστοιχο πρόστιµο 
για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων αξίας 5.347,02 ευρώ. 
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Γ) µε τον κατάλογο 00543/2009 χρεώθηκε το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων αξίας 
10.156,09 για το έτος 2004 και µε τον κατάλογο 00543/2009 χρεώθηκε το αντίστοιχο πρόστιµο 
για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων αξίας 5.078,04 ευρώ. 
 
Οι κατάλογοι 00572, 00611 και 00543/2009 οι οποίοι αφορούν το τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των ετών 2002-2003-2004 διακανονίστηκαν σε 24 µηνιαίες δόσεις και εξοφλήθηκαν µε 
τελευταία ηµεροµηνία εξόφλησης την 30/06/2016 αλλά επειδή το πρόγραµµα της O.T.S. δεν 
είχε τελειοποιηθεί έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δεν διαγράφηκαν οι 
αντίστοιχοι κατάλογοι µε τα πρόστιµα των ετών 2002-2003-2004 δηλ. οι κατάλογοι 
00454/2009, 00513/2009 και 424/2009 συνολικής αξίας 15.227,53 ευρώ µε τις αντίστοιχες 
προσαυξήσεις. 
 

Ύστερα από τα παραπάνω η πρόεδρος πρότεινε τη διαγραφή των προστίµων µε τις 
αντίστοιχες προσαυξήσεις και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 174 
παρ.3  εδάφιο β’ του Ν 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010,   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τη  διαγραφή του ποσού των 15.227,53 ευρώ το οποίο αφορά πρόστιµο επί του τέλους 
παρεπιδηµούντων ετών 2002-2003-2004 και τις ανάλογες προσαυξήσεις λόγω υπαγωγής του 
οφειλέτη στο Ν.4257/2014 και εξόφλησης του διακανονισµού του. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 315/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

                  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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