ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 504/2001
Περίληψη
Αναβολή λήψης απόφασης επί του 2ου
θέματος «Αίτηση Αντωνίου Κουμούρα
για απαλλαγή των προσαυξήσεων και
εξόφληση της οφειλής του στο Δήμο».
Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 13-9-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
503/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 509/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Μ.
Σουμελίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 511/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 12-6-2001 εισήγηση του Δημάρχου που έχει
ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι ο Κουμούρας Αντώνιος του Θωμά οφείλει στο Δήμο μας,
λόγω προσκύρωσης στην ιδιοκτησία του, συνολικά, ποσό δρχ. 6.060.088.
Το ποσό αυτό βεβαιώθηκε σε χρηματικούς καταλόγους ως εξής: (ενώ
οφειλέτης έχει νομίμως ειδοποιηθεί περί της οφειλής του).
Α
Β
Αρ. Βεβ.

Δόση

Ποσό

49/27-5-96
49/27-5-96
8/22-1-97
2/2-1-98
ΣΥΝΟΛΟ

Α/96
Β/96
Γ/97
Δ/98

900.882
900.882
848.418
848.418
3.498.600

Λήξη
Ποσοστό
Δόσης
Προσαύξησης
30-6-96
90%
31-12-96
81%
31-12-97
63%
31-12-98
45%

Ποσό Προσαύξησης
μέχρι 29/6/2001
810.794
729.714
534.503
381.788
2.456.799

Α+Β ΣΥΝΟΛΟ
5.955.399
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ 104.689
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
6.060.088
Με την από 10-5-2001 αίτηση του, ο παραπάνω, λόγω οικονομικών
δυσχερειών, ζητά να πληρώσει μόνο το βασικό ποσό και όχι τις προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/74 ΦΕΚ.90Α/5-4-74) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2523/97 και το άρθρο 23 του Ν.
2648/98 και την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2753/99, Επιτρέπεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση, η μερική ή ολική απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ΕΦΟΣΟΝ η μη εμπρόθεσμη
καταβολή οφείλεται σε μη αποστολή εκ μέρους της υπηρεσίας, της ατομικής
ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ, (περί εγγραφής της οφειλής σε βεβαιωτικό
κατάλογο).
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 7-9-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ. με την οποία εισηγείται ομόφωνα ότι
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα δεδομένα που εξέθεσε η νύφη του κ. Κουμούρα
Αντωνίου αν και θέλει να ικανοποιήσει το αίτημά του, αδυνατεί να προτείνει λόγω
της δέσμευσής της από τους νόμους και θέτει στην ευχέρεια του Δημοτικού
Συμβουλίου ν’ αποφασίσει αν θα επιμεληθεί θετικά ή αρνητικά στο αίτημα του κ.
Κουμούρα Αντωνίου (ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα σχετικά
δικαιολογητικά).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής : Το θέμα αυτό δεν θα ΄πρεπε να ΄ρθεί στην επιτροπή οικονομικών
γιατί εκ του νόμου δεν έχει το δικαίωμα να απαλλάξει τους δημότες μας από
οποιαδήποτε εξόφληση και κυρίως προσαύξηση, Το Δ.Σ. θα αποφασίσει για τα
περαιτέρω.
Ο κ. Κουμούρας Αντώνης, έχει απασχολήσει ξανά το Δ.Σ. το 95. Έκανε
αίτηση να πληρώσει σε 4 ετήσιες με δόσεις το ποσό που πλήρωσε ο Δήμος για
λογαριασμό του, επισπεύδοντας τη διάνοιξη της οδού Καζαντζίδη.

Ωστόσο ο κ. Κουμούρας δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Δεν
πλήρωσε καμία δόση. Σήμερα επανέρχεται με νέα αίτησή του και ζητάει την
απάλειψη των προσαυξήσεων, δίνοντας το αρχικό ποσό σε 1 δόση.
Θωμάς Κουμούρας, γυιός αιτούντα : Αρρώστησε η μητέρα μου. Η αρρώστειά
της ήταν δαπανηρή, όπως και υπέκυψε. Σε διάστημα 3 μηνών ο πατέρας μου έκανε
εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, που κι αυτό ήταν δαπανηρό, και εγχείρηση κήλης μετά.
Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά.
Σκουμπόπουλος : Το θέμα που εξετάζουμε είναι πολύ σοβαρό και από τυπικής
αλλά και από ουσιαστικής πλευράς.
Από τυπικής πλευράς, σύμφωνα με το νόμο δεν έχουμε δικαίωμα να
απαλλάξουμε κανέναν συμπολίτη μας από τις προσαυξήσεις.
Από ουσιαστικής πλευράς ο αιτών ταλαιπωρήθηκε λόγω ασθενειών και δεν
μπόρεσε να ξοφλήσει το ποσό.
Σύμφωνα με το Ν. 1828/89 οι οφειλές από τέτοιες περιπτώσεις εξοφλούνται
από 5-10 ετήσιες δόσεις σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ., ασκώντας μια
πολιτική είσπραξης των εσόδων του Δήμου δεν τήρησε ποτέ αυτήν τη διάταξη του
Νόμου.
Αντίθετα υποχρεώνει τους συμπολίτες μας να εξοφλούν σε πολύ λιγότερες
δόσεις τα χρήματα αυτά. Το Δ.Σ. δεν είναι υπηρεσιακό όργανο, αλλά πολιτικό.
Πρέπει να εκτιμάει διάφορες καταστάσεις. Πρέπει να εφαρμόσει αντίστοιχη
πολιτική. Εάν δοθούν τα χρήματα εφάπαξ, συμφωνώ να απαλλαχτεί από τους τόκους.
Εάν το Δ.Σ. πάρει μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει η απόφαση αυτή να μην
αποτελέσει αρχή για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον. Μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να βλέπουμε απαλλαγή προσαυξήσεων από διάφορα τέλη, δικαιώματα
των συμπολιτών μας.
Συμφωνώ λοιπόν να πληρωθεί το κεφάλαιο εφάπαξ και να απαλλαγεί ο
συμπολίτης μας από τους τόκους.
Κόλβατζης : Καμία πολιτική απόφαση, όσο δίκαιη κι αν είναι, δεν είναι
υπεράνω νόμων. Εάν υπάρχει νομιμότητα δεν μπορεί να υπερσκελιστεί στο όνομα
της πολιτικής απόφασης, ώστε να παρθεί και να νομιμοποιήσει με την πολιτική
απόφαση κάποια πράγματα που δεν νομιμοποιούνται. Αρα δεν είναι τύπος το ζήτημα
του Νόμου, είναι και ουσία.
Η συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τη διερευνήσαμε
διεξοδικά,
διαπιστώσαμε ότι αυτές οι προσαυξήσεις έχουν βεβαιωθεί. Συνεπώς, οποιαδήποτε
απάλλειψη αυτών των προσαυξήσεων είναι αδύνατη. Εάν πάρουμε μια πολιτική
απόφαση, θα πρέπει να επεκταθεί και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Δικαίως θα
προβληθούν αιτήματα και με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και με ανάλογα κοινωνικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας.
Άρα, εάν αυτήν τη μεμονωμένη περίπτωση τη δούμε ως εξαιρετικής
ιδιοτυπίας περίπτωση, θα υποπέσουμε στο σφάλμα να γενικεύσουμε το ζήτημα αυτό,
ενώ μπορεί να γίνει τακτοποίηση του χρέους προς το Δήμο, με ευνοϊκότερους όρους
απ΄ αυτούς που προβλέπονται από το Νόμο. Υπάρχει η πιθανότητα απάλλειψης των
προσαυξήσεων με απόφαση, με εγκύκλιο, ή με κάποιο επίσημο έγγραφο από την
κεντρική εξουσία, ούτως ώστε να αφορά όλες τις επικείμενες προσαυξήσεις, πράγμα
που έχει γίνει και στο παρελθόν.
Να μη προβούμε σ΄ αυτήν την απόφαση. Να συμφωνήσουμε με την απόφαση
της επιτροπής οικονομικών γιατί θα υποπέσουμε σε μεγάλο σφάλμα.
Λελεκάκης : Εάν απαγορεύεται και υπάρχουν διατάξεις από το Νόμο, να μη
μπορούμε να κάνουμε απάλλειψη των επιπλέον χρημάτων που καλείται να πληρώσει

ο δημότης, να γίνει σεβαστό. Ο κ. Κόλβατζης όμως στο τέλος της τοποθέτησής του
είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να απαλειφθούν αυτές οι προσαυξήσεις.
Μήπως θα ήταν σκόπιμο να αναπέμψουμε το θέμα και να περιμένουμε;
Ουρσουζίδης : Τα χρήματα, ως οφειλή, έχουν βεβαιωθεί. Κατά συνέπεια δεν
υπάρχει νομότυπη διαδικασία, κι εδώ μόνο τους καλούς μπορούμε να κάνουμε. Κατά
πόσο εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι μπορούμε να είμαστε καλοί με χρήματα άλλων;
Πρέπει να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα.
Συμφωνώ με την πρόταση της επιτροπής.
Πρόεδρος : Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος : 1) Η επιτροπή δεν έχει εισήγηση παραπέμπει το θέμα στο
Δ.Σ.
2) Ο κώδικας είσπραξης των δημοτικών εσόδων δεν προβλέπει διαδικασία. Όταν
κάποιος οφείλει στο δημόσιο και δεν τα πληρώνει, υπάρχει μια 3μελής επιτροπή από
υπαλλήλους της εφορίας, που αυτή αποφασίζει σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις
για την απαλλαγή από τους τόκους των οφειλών. Γιατί να το εξετάσουμε εμείς;
Να γίνει απαλλαγή των τόκων. Γιατί να περιμένουμε νόμους του κράτους;
Δήμαρχος : Πραγματικά είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Η αίτηση του κ.
Κουμούρα έχει τη συμπάθεια όλων μας. Γιατί σε άλλες αποφάσεις του Δ.Σ. λέμε ότι
θα ακυρωθούν και όχι τώρα; Πώς η επιτροπή, η οποία μέσα στα πρακτικά της έχει
όλες τις διατάξεις που απαγορεύουν κάτι τέτοιο, βγαίνει και το λέει; Βγαίνει και το
λέει γιατί ξέρει ότι μόλις φτάσει αυτή η απόφαση εκεί πέρα, θα επιστρέψει και θα
ακυρωθεί. Το θέμα δεν είναι να γίνουμε καλοί. Λύση πάμε να βρούμε. Η επιτροπή
και η υπηρεσία έδωσε τα σχετικά έγγραφα. Μακάρι να μπορούσαμε να βρούμε
κάποια λύση, τέτοια που να είναι σύννομη η απόφαση του Δ.Σ. Από εκεί και πέρα
το σώμα αποφασίζει. Αυτά που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι δεν
υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε και αν δεν
θέλουμε στυλώνουμε στην νομιμότητα. Δεν είναι σωστή η λειτουργία έτσι του Δ.Σ.
Κόλβατζης : Σ΄ αυτήν την αίθουσα έχουν ακουστεί πολλές κορώνες όπου
εστιάζονταν στο θέμα της νομιμότητας, της διαφάνειας και του σεβασμού του
δημόσιου χρήματος. Δεν μπορεί επιλεκτικά και συγκυριακά να παραβλέπουμε κάποια
πράγματα. Ένα εμφανές ζήτημα νομιμότητας, του οποίου μία ενδεχόμενη θετική
απόφαση του Δ.Σ., εάν παραπέμπονταν στην επιτροπή του άρθρου 18, θα
εγκρίνονταν; Όχι. Πρέπει να το δούμε στη βάση της ισονομίας και ισοπολιτείας.
Όσον αφορά το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, το δείχνουμε σε κάθε ανάλογη
περίπτωση, κάνοντας τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις. Είμαστε ανοικτοί και στον κ.
Κουμούρα ο οποίος γνωρίζει ότι έχουν γίνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για το δικό του χρέος.
Δήμαρχος : Να πληρώσει το χρέος του σε 6 ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις.
Χαμαλής : Δεν μπορεί να χτίσει, πρέπει πρώτα να ξοφλήσει. Ο νομικός
σύμβουλος μου είπε ότι το θέμα δεν το έχει δει.
Να αναβληθεί το θέμα, για να το εξετάσει και ο νομικός σύμβουλος.
Κουμούρας : Τα χρήματα, 3,6 εκ. τα δανείστηκα. Μέχρι 4 εκ. μπορώ να
πληρώσω, όχι παραπάνω.
Πρόεδρος : Αναβάλλεται το θέμα.
Σκουμπόπουλος : Θέλω τριτολογία.
Διαδικαστικά. Δεν μπορείτε ν΄
αναβάλλετε το θέμα.
Πρόεδρος : Μπορώ εφόσον δεν είναι ολοκληρωμένο.
Σκουμπόπουλος : Το θέμα ήρθε πρόχειρο στο Δ.Σ.;
Πρόεδρος : Οι διαδικασίες είναι δημοκρατικές.
Συμφωνεί το σώμα με την αναβολή του θέματος;
Σύμβουλοι : Ναι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 12-6-2001 εισήγηση του Δημάρχου.
2.- Την από 7-9-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
3.- Την πρόταση του προέδρου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί του 2ου θέματος «Αίτηση Αντωνίου
Κουμούρα για απαλλαγή των προσαυξήσεων και εξόφληση της οφειλής του στο
Δήμο» προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 504 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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