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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  4/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  34/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 13η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.
399/8-4-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Φρατζέσκου Αθηνά
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Δημητρέλης Νικόλαος
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
8) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
9) Κουτσοδόντη Βασιλική
10) Κούτικα Αγγελική
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη
το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών την εισήγηση της ταμία του δήμου:
«Με  την  υπ΄αρ.  81/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  αποφασίστηκε  η  διαγραφή των
βεβαιωμένων  οφειλών  που  δεν  έχουν  εισπραχθεί,  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  έχει  παρέλθει  η
πενταετής  προθεσμία  είσπραξης  αυτών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  86  του  Ν.2362/95  και  συνεπώς
θεωρείται ότι οι οφειλές αυτές υπόκεινται σε παραγραφή. 
Σχετικά με το ζήτημα αυτό, σας αναφέρουμε ότι, η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών τρίτων προς
ΟΤΑ, συντελείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται
παρακάτω και προβλέπονται στο άρθρο 174 του Ν.3463/06. Επομένως, κάθε είδους χρέη προς τους
Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν
την κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα
αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
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ΘΕΜΑ: Ανάκληση  της  υπ’  αρίθμ.  81/2015  απόφασης  του
Δημοτικού Συμβουλίου,  σχετικά με την  παραγραφή βεβαιωμένων
οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.2362/1995

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βασιλικής Ιωάννης
2) Θυριανός  Μιχαήλ
3) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 7ΣΨΛΩΗΧ-2ΑΜ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που
έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και
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.
Για  τη  διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  τρίτων προς  ΟΤΑ,  θα  πρέπει  να  συντρέχει  ένας  εκ  των
ανωτέρω  αναφερόμενων  λόγων  και  να  προηγηθεί  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος
Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 174 του Ν.3463/06. Η ενέργεια αυτή απορρέει από τις διατάξεις της περίπτωσης ε του άρθρου
84 του Β.Δ.17-5/15-6-59, όπου αναφέρεται ότι, στις αρμοδιότητες της οικονομικής υπηρεσίας (τμήμα
εσόδων), ανάγεται «η εκτέλεσις πάσης, προπαρασκευαστικής εργασίας αφορώσης εις την διαγραφήν
βεβαιωθέντων ή  επιστροφήν αχρεωστήτως  εισπραχθέντων φόρων,  τελών και  δικαιωμάτων και  η
κατάρτισις των οικείων πρωτοκόλλων εκπτώσεως ή διαγραφής και καταστάσεων επιστροφής.»
Το Δημοτικό  Συμβούλιο,  στην  απόφαση του  με  αριθμό 81/2015,  αποφασίζει  τη  «διαγραφή» των
βεβαιωμένων  εσόδων  λόγω  της  παραγραφής  αυτών  (πέρας  πενταετίας),  ενώ  από  τις  σχετικές
διατάξεις  δεν  προβλέπεται  πουθενά  η  λήψη  σχετικής  απόφασης  δημοτικού  συμβουλίου  για  να
δρομολογηθεί  η  ως  άνω  διαδικασία  διαγραφής.  Συνεπώς,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  θεωρείται
αναρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για την παραγραφή των βεβαιωμένων οφειλών. Αναφορικά, με
τη  διαγραφή  οφειλών  τρίτων  προς  τους  ΟΤΑ,  αυτή  πραγματοποιείται  υπό  συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, ενώ για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει σχετική εισήγηση της
αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου,  η  οποία  θα  έχει  κάνει  τον  απαραίτητο  έλεγχο,  προκειμένου  να
διαπιστώσει αν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι λόγοι για τη διαγραφή. 
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να προβείτε στην ανάκληση της απόφασης σας»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06το Π.Δ. 330/83 
- Τις διατάξεις της περίπτωσης ε του άρθρου 84 του Β.Δ.17-5/15-6-59
- Την υπ’ αρ. 81/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάκληση της υπ’ αρ. 81/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

Μειοψήφησαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  Βρατσάνος  Μάρκος,  Χατζησκουλίδης  Χρήστος,
Φρατζέσκου Αθηνά, Μπουλαζέρη Μαργαρίτα, Κουτσοδόντη Αγγελική, διότι: 
«Εμείς ψηφίζουμε υπέρ της παραγραφής των βεβαιωμένων τελών όπως αναφέρονται στην 81/2015
απόφαση σύμφωνα με τον 2362 του 95 νόμο και όχι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τον νόμο τον
οποίο αναφέρετε εσείς ο 3463 που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Διότι αναφέρονται (στην
εισήγηση) ξεχωριστές διατάξεις, ξεχωριστοί νόμοι, δεν συσχετίζονται».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  34/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 7ΣΨΛΩΗΧ-2ΑΜ
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