Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 433/2006
Περίληψη
Απόρριψη αιτήματος οφειλετών του Δήμου για
απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής των οφειλών τους.
Σήμερα 21 Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 17-8-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρ. 28 του Ν. 3202/03 (ΦΕΚ. 284/Α/03),
που προστέθηκε στο άρθρ. 235 του Π.Δ. 410/95.
«3. Στους Δήμους και στις κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία
το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η
εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:
α) Σε μη αποστολή της ατομικής ειδοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κ.Ε.Δ.Ε.
β) Σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας
(καταστροφές από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, σοβαρά προβλήματα υγείας) ή
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 το άρθρο 4 του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Φ.Ε.Κ. 90/Α/74) η
ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται στον οφειλέτη δια της ταχυδρομικής υπηρεσίας ή
δι΄ υπαλλήλων του ταμείου.
Με την από 9-8-06 αίτησή του, ο Κουτόβας Στέργιος του Πέτρου ζητά να
απαλλαγεί αυτός, η σύζυγος του Χριστοφορίδου Ελένη και οι αδελφές του Δήμητρα
και Ειρήνη από τις προσαυξήσεις (λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών τους) από
Τ.Α.Π. & δικαίωμα βοσκής, διότι λόγω αλλαγής διευθύνσεων δεν έλαβαν τις
σχετικές ειδοποιήσεις μας.
Το κεφάλαιο που οφείλουν αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι είναι: 328,28 +
315,44 + 319,14 + 49,30 = 1.012,16 ευρώ.
Οι προσαυξήσεις, από τις οποίες ζητούν να απαλλαγούν, με την αιτιολογία
που αναφέρει ο αιτών, είναι αντίστοιχα: 161,52 + 149,16 + 152,56 + 47,60 = 510,874
ευρώ.
Η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας είναι ότι οι αποσταλλείσες ειδοποιήσεις,
δεν παρελήφθησαν από τους ενδιαφερόμενους, όχι ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ της
υπηρεσίας, διότι αυτοί όφειλαν να ενημερώσουν περί της αλλαγής της διεύθυνσής
τους.
Επίσης από την αίτηση του Κουτόβα Στέργιου του Πέτρου, (που
συντάχθηκε ιδιοχείρως από τον ίδιο), προκύπτει ότι η διεύθυνσή του είναι η ίδια
με αυτή που στέλνονταν οι σχετικές ειδοποιήσεις.
Επομένως η ταμειακή υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Γιαννουλάκης: Με αίτησή του ο κ. Κουτόβας Στέργιος ζητάει να απαλλαγεί
από τις προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών του διότι, όπως
λέει, είχε αλλάξει την διεύθυνση. Η υπηρεσία λέει ότι οι ειδοποιήσεις στάλθηκαν
κανονικά και στην αίτησή του έχει τη διεύθυνση που λέει ότι άλλαξε. Εισηγούμαι την
απόρριψη της αίτησης.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Επειδή βλέπω εδώ κάτι για Κουμαριά, μήπως άφησε αυτό το
σπίτι και μένει στην Κουμαριά; Μήπως πρέπει να δώσουμε μία αναβολή για να το
δούμε;
Γιαννουλάκης: Όποιος έχει συναλλαγές με τον Δήμο κι αλλάζει διεύθυνση θα
πρέπει να το δηλώνει. Ο συγκεκριμένος δεν το έκανε και στην αίτησή του γράφει τη
διεύθυνση που πήγαιναν οι ειδοποιήσεις.

Δελαβερίδης: Εδώ βλέπω κε αντιδήμαρχε ότι είναι αρκετοί που δεν ήρθαν να
πληρώσουν, όπως η κα Χριστοφορίδου, η κα Κουτόβα κ.α. Ολοι αυτοί άλλαξαν
διεύθυνση και δεν μπορέσατε να τους βρείτε.
Γιαννουλάκης: Εμείς τα ειδοποιητήρια τα στέλναμε κε Δελαβερίδη κι αυτός
ισχυρίζεται ότι δεν τα έπαιρνε. Και οι υπόλοιποι είναι για την ίδια υπόθεση.
Πρόκειται για τις αδελφές του και τη σύζυγό του.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Τσιάρας: Πριν κάποιο διάστημα είχε έρθει ένα θέμα στο Δ.Σ., το οποίο τελικά
απεσύρθη, όπου εισηγηθήκατε να χαριστούν χρέη για κάποιες πολύ περίεργες
δικαιολογίες όπως π.χ. για μία καντίνα ότι δηλ. ήταν του γείτονα κι απλά έψηνε εκεί
κι επειδή ήταν η αυλή του δίπλα στην καντίνα τον έγραψαν άδικα. Μ΄ αυτά τα
εισηγητικά είχατε πει να ρυθμιστούν τα χρέη όλων αυτών και να σβηστούν από τους
καταλόγους του Δήμου και τώρα δεν δέχεστε να μειωθούν οι προσαυξήσεις αυτών
των ανθρώπων. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε μία ρύθμιση, να τους ζητήσουμε να μας
καταβάλουν εφάπαξ το χρέος και να μην μετρήσουν οι προσαυξήσεις και να μην τις
δώσουν.
Δελαβερίδης: Ο κ. Κουτόβας μετά την αίτησή του ήρθε σε συνεννόηση μαζί
σας, σας είπε ότι άλλαξε την διεύθυνσή του κι εσείς πήγατε στην τωρινή διεύθυνση κι
όχι στην παλιά για να του επιδώσετε τις οφειλές;
Γιαννουλάκης: Νομίζω έχετε εμπιστοσύνη στον κ. Τάνο και πόσο τυπικός και
προσεκτικός είναι σ΄ αυτές τις περιπτώσεις. Τα κοίταξε όλα αυτά και μετά έγινε η
εισήγηση από την υπηρεσία.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Δελαβερίδης: Εγώ πιστεύω ότι η υπηρεσία κάλεσε τον κ. Κουτόβα αλλά δεν
γνωρίζει αν έγινε αλλαγή διεύθυνσης κ.λ.π. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, εσείς κε
αντιδήμαρχε που έχετε την πολιτική ευθύνη, θα μου λέγατε σαφέστατα ότι άλλαξε ή
όχι διεύθυνση. Επομένως είμαι υπέρ της απαλλαγής των οφειλετών ακριβώς γιατί
πιστεύω ότι δεν ειδοποιήθηκαν.
Γιαννουλάκης: Πόσο πιο σαφές μπορεί να είναι, όταν στην αίτηση που κάνει
δηλώνει τη διεύθυνση που πήγαιναν οι ειδοποιήσεις;
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε.
Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου, Ε. Δημούλα, Ε.
Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ. Σιδηρόπουλος, Χ.
Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Ντόβας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Γ. Μιχαηλίδης.
Οι σύμβουλοι Δ. Δάσκαλος, Η. Σοφιανίδης απουσίαζαν από την ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Την από 9-8-2006 αίτηση του Στεργίου Κουτόβα, με την οποία ζητάει την
απαλλαγή του ιδίου καθώς και των Δήμητρας και Ειρήνης Κουτόβα και Ελένης
Χριστοφορίδου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών τους από
Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και δικαιώματα βοσκής.

3.- Ότι η μη παραλαβή από τους παραπάνω αιτούντες των σχετικών ειδοποιήσεων για
την εμπρόθεσμη καταβολής των οφειλών τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις του αντιδημάρχου Β. Γιαννουλάκη και των δημοτικών
συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και αυτές της παρ.
4 του άρθρου 28 του Ν. 3202/03 (ΦΕΚ 284/Α/03) και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 356/74
(ΚΕΔΕ-ΦΕΚ 90/Α/74).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την απόρριψη της από 9-8-2006 αίτησης του Στεργίου Κουτόβα για
απαλλαγή του ιδίου, καθώς και των Δήμητρας και Ειρήνης Κουτόβα και Ελένης
Χριστοφορίδου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών τους από
Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και δικαιώματα βοσκής.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 433/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-8-2006
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