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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/29-03-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 58/2021
Θέμα 7ο: Διόρθωση -Διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο.
Σήμερα την 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 και τις υπ’ αρ.18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, ύστερα από την με αρ.3313/24-03-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν
εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 6:
Παρόντες οι :

1
2
3
4
5

Απόντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής
Δημήτριος

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης
Τζήκας

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος
Νικόλαος

Πρόεδρος
Ιωάννης Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν συμμετείχε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

6 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
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Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του έβδομου θέματος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις υπ΄αρ.2878, 2879 και 2880/16-03-2021
εισηγήσεις του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
• Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει
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.
• Στους Δήμους 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 σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
• Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
2. Τον αρ.814/2021 χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 103,20€
στον ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του Δημητρίου από τέλος δικαιώματος χρήσης οικοπέδου Λαϊκής
αγοράς ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ, για το έτος 2018
3. Τα αρ.192/11-01-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα:
«Διόρθωση ποσού στο χρηματικό κατάλογο εκθετών Λαϊκής Αγοράς ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥΔήμου
Ηράκλειας», σύμφωνα με το οποίο οι οφειλές του ανωτέρω πρέπει να διορθωθούν ως εξής:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
όπως προβείτε στη διόρθωση-διαγραφή του αναφερόμενου χρηματικού καταλόγου,

Α/Α
1.

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
τ.Δημητρίου

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

51,60€

Εκ παραδρομής χρέωση

814
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
• Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει
όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών
φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως
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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.
• Στους Δήμους 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 σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
• Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
2. Τον αρ.18/2021 χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 254,40€
στην ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Διαμαντή από τέλος δικαιώματος χρήσης οικοπέδου Λαϊκής
αγοράς Ηράκλειας, για το έτος 2019
3. Τον αρ.22/2021 χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 254,40€
στην ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Διαμαντή από τέλος δικαιώματος χρήσης οικοπέδου Λαϊκής
αγοράς Ηράκλειας, για το έτος 2019 εκ παραδρομής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
όπως προβείτε στη διαγραφή του αναφερόμενου χρηματικού καταλόγου,

Α/Α
1.

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
τ.Διαμαντή

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
254,40€

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Εκ παραδρομής χρέωση

22
Και
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
• Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει
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.
• Στους Δήμους 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 σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
• Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
2. Τον αρ.814/2021 χρηματικό κατάλογο με τον οποίο βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 103,20€
στον ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του Δημητρίου από τέλος δικαιώματος χρήσης οικοπέδου Λαϊκής
αγοράς ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ, για το έτος 2018
3. Τα αρ.1690/17-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα:
«Διαγραφή ποσού στους χρηματικούς κατάλογους εκθετών Λαϊκής Αγοράς ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
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Δήμου Ηράκλειας, έτους 2014-2017,2018 και 2019», σύμφωνα με το οποίο οι οφειλές του
ανωτέρω πρέπει να διορθωθούν ως εξής:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
όπως προβείτε στη διόρθωση-διαγραφή του αναφερόμενου χρηματικού καταλόγου,

Α/Α
1.
2
3

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

815

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

818

ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

206,40

21

ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

206,40

412,8

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Εκ παραδρομής χρέωση

Εκ παραδρομής χρέωση
Εκ παραδρομής χρέωση

»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις υπ΄αρ.2878, 2879 και
2880/16-03-2021 εισηγήσεις του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις
που αναφέρονται σε αυτές και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
•

Α/Α

Τη διαγραφή-διόρθωση των ποσών, από τους παρακάτω χρηματικούς καταλόγους:

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.

ΟΝΟΜ/ΝΟ

814

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
τ.Δημητρίου

1.

Α/Α
1.

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.
22

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
τ.Διαμαντή

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

51,60€

Εκ παραδρομής χρέωση

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
254,40€

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Εκ παραδρομής χρέωση
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Α/Α
1.
2
3

ΧΡΗΜ.
ΚΑΤ.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

815

ΟΝΟΜ/ΝΟ
ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

818

ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

206,40

21

ΜΠΛΙΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
τ.Στεργίου

206,40

412,8

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Εκ παραδρομής χρέωση

Εκ παραδρομής χρέωση
Εκ παραδρομής χρέωση

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Κατά της απόφασης αυτής υπάρχει η δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας. Επίσης, χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή
για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίησή
της στους ενδιαφερόμενους.
• Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2021.

•
•

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 02-04-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

