
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:31ο  Διαγραφές χρεών 

Αριθμός Απόφασης :256  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 31ο  θέμα, έδωσε 

τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: σύμφωνα με τo άρθρo 174 τoυ Νέου 

Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/2006), 

1. 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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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. 

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

Οι διαγραφές που έχουν έρθει από την υπεύθυνη Υπηρεσία αφορούν στον καταλογισμό των 

τελών παρεπιδημούντων. 

Είναι ένα τέλος που θα πρέπει να πληρώνουν οι δημότες οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα 

αντικείμενα και μάλιστα θα πρέπει η απόδοση των τελών αυτών -γιατί είναι χρήματα τα οποία τα 

κρατούν όπως και το ΦΠΑ από τους πελάτες- να γίνεται  στο Δήμο.  

Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι ίδιοι με δήλωση στις προθεσμίες που προβλέπεται από το Νόμο όσον 

αφορά την απόδοση του ΦΠΑ, θα πρέπει να 'ρθουν εδώ στο Δήμο και να ξεκαθαρίζουν ο καθένας το τι 

πρέπει να πληρώσει.  

 Αυτό δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να 

κάνουν τις δηλώσεις και ήμαστε υποχρεωμένοι όπως λέει ο Νόμος με ό,τι πρόσφορο μέσο έχουμε να 

πάμε να βρούμε τα ακαθάριστα αυτά ποσά και να τους βάλουμε τον καταλογισμό του τέλους 

παρεπιδημούντων. 

 Στέλνουμε λοιπόν υπαλλήλους στην Εφορία, ανοίγουν μαζί με τους εφοριακούς υπαλλήλους 

τους φακέλους και βρίσκουν τα ακαθάριστα ποσά από τις δηλώσεις τους στις οποίες όμως δεν είναι 

ξεκαθαρισμένα, -πολλοί απ' αυτούς έχουν και άλλη δραστηριότητα-.  

 Έτσι λοιπόν ενώ μπορεί κάποιος επαγγελματίας να έχει κάποιο μέρος της δραστηριότητάς του 

που να υπάγεται στο παρεπιδημούντων, μπορεί παράλληλα να έχει και άλλο υποκατάστημα που δεν 

υπάγεται.  

 Εμείς όμως σ' αυτή την περίπτωση επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τον διαχωρισμό αυτό, 

πλην τους στέλνουμε την αρχική ειδοποίηση και εντός εξήντα ημερών θα πρέπει να 'ρθουν και να 

υποβάλλουν τις ενστάσεις τους. Κάποιοι λοιπόν εξ' αυτών έχουν έρθει και έχουν υποβάλλει ενστάσεις. 

Άλλος είχε υποκατάστημα με δραστηριότητα που υπάγεται στο παρεπιδημούντων και κάποια άλλη 

δραστηριότητα, ένα κεντρικό που δεν υπάγονταν στο παρεπιδημούντων. Εμείς πήραμε όλα τα 

ακαθάριστα να τους καταλογίσουμε, έρχεται ο άνθρωπος αυτός, μας δείχνει τα αποδεικτικά του 

στοιχεία και μπαίνουμε στη διαδικασία διαγραφής.  

 Εξετάζουμε λοιπόν τέσσερις περιπτώσεις οφειλετών, υπάρχει πλήρης εξήγηση από την 

Υπηρεσία του τι ακριβώς συνέβη και γι' αυτό το λόγο ζητούμε τη διαγραφή των οφειλών αυτών. 

 Το Ε3 είναι το βασικό χαρτί που δείχνει από πού γίνονται τα ακαθάριστα, ποια αφορούν, 

ποια δραστηριότητα, και από κει μπορούμε να πάρουμε.  

Θα πρέπει να γίνει συνείδηση όλων όσων υπάγονται σ' αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή 

εστιατόρια, μπαρ κτλ., να 'ρθουν μόνοι τους να κάνουν τις δηλώσεις έγκαιρα και να αποφύγουμε 

τις τριβές.  

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Δηλαδή έχει ένας μια ταβέρνα, χρεώνει π.χ. 130,00 € ένα 

τραπέζι και τα 7-8 € που αναλογούν στο Δήμο τα βάζει στην τσέπη. Πρέπει εντός τριμήνου να τα 

αποδώσει, διαφορετικά θα πρέπει να επιβάλλετε πρόστιμο και να τους στείλετε και Εισαγγελέα.  Είναι 

αδιανόητη η διαδικασία να στέλνουμε εμείς υπαλλήλους για να τα κάνουν αυτά». 

Ο κ. Βορδός απήντησε: «Κανονικά πρέπει να πάνε στον Εισαγγελέα γιατί όλα αφορούν 

παρακρατήσεις ποσών και ο Νόμος είναι πολύ αυστηρός. Δεν παραγράφονται. Θέλει 20ετή παραγραφή 

και θα πρέπει όλοι να πάνε στον Εισαγγελέα. Αλλά μιλάμε τώρα θα ανοίξουμε κοινωνικό πρόβλημα. Θα 

πάνε 2.000 άτομα εκεί πέρα.  

Ο κ. Δήμαρχος συνέχισε : «Για να μην μας κλέβουν, πρέπει να είστε σίγουροι τι δήλωσαν για 

την Α’ δραστηριότητα που δεν υπάγεται στο καθεστώς τέλος παρεπιδημούντων... και τι δήλωσαν για 

την δραστηριότητα που υπάγεται στο τέλος παρεπιδημούντων. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό πλέον γιατί δεν έχουμε εισπραχθέντα. Όμως εμείς θα 

ενεργοποιήσουμε και την επισήμανση και την προειδοποίηση ώστε να μην έχουν δικαιολογία μη 

απόδοσης του τέλους. 



 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο κ. Δέα Παύλο: «Το 

πρόβλημα που ανοίγετε αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Αυτό είναι απαρχή κύριε Πρόεδρε μιας ιστορίας 

η οποία θα συνεχιστεί. Όλοι χρωστάνε, έτσι; Είναι επαγγελματίες όμως, κάνουν δραστηριότητα.  

 Εγώ δεν το ψηφίζω αυτό το θέμα. Απέχω απ' αυτό το θέμα, δεν πρόκειται να το ψηφίσω.  

Ο κ. Βορδός απήντησε: «Λοιπόν μάλλον δεν έγινα αντιληπτός. Εμείς στείλαμε ενημερωτικά 

σημειώματα στους επαγγελματίες, ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι και διευκρινίστηκε ότι τους καταλογίσαμε 

παραπάνω απ' ότι έπρεπε. Ήρθαν, συμβιβάστηκαν, συμφωνήσαμε και απλά θα πρέπει να μειωθεί το 

ποσό αυτό το οποίο δεν αναλογεί στη δραστηριότητα αυτή που υπάγεται στο παρεπιδημούντων. 

 Τώρα όσον αφορά γι' αυτά που είπε ο Δήμαρχος, θέλω να πω το εξής: ότι έχουν φύγει επιστολές 

σε όλους τους επαγγελματίες και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε σαράντα μηνυτήριες αναφορές στον 

Εισαγγελέα. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο μόνος δρόμος πλέον της 

είσπραξης που μας έχει απομείνει. Ήδη γνωρίζετε ότι μεγάλοι οφειλέτες νερών κτλ. έχουν μπει στη 

διαδικασία των ρυθμίσεων. 

 Έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία των ρυθμίσεων (1.260.000,00 € χρέη παλιών ετών έχουν 

ρυθμιστεί), από νερό και άλλες οφειλές. Άρα λοιπόν έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το θέμα 

είναι από δω και πέρα θα πρέπει να ήμαστε πολύ αυστηροί στην τήρηση των ρυθμίσεων.  Θα πρέπει 

δηλαδή οι δημότες μας να κοιτάξουν να τηρούν τις ρυθμίσεις». 

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο :  «Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για να υπαχθούν στο 

καθεστώς της ρύθμισης. Έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών να περάσει μία 

τροπολογία για να παρατείνει το χρόνο της δυνατότητος ώστε να μπορούν να υποβάλουν αιτήματα 

για ρύθμιση των χρεών.  

 Αυτό θα αποφέρει και έσοδα στο Δήμο και θα δώσει τη δυνατότητα και στους δημότες οι 

οποίοι είναι πάρα πολλοί. Αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας 

δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν και με εφάπαξ καταβολή αν και είναι πάρα πολύ 

ευεργετική. Δηλαδή το να κάνεις εφάπαξ καταβολή φεύγουν όλες οι προσαυξήσεις. 

 Εν πάση περιπτώσει έχουμε τη διαβεβαίωση του Υπουργού ότι θα περάσει ειδική 

τροπολογία από τη Βουλή για παράταση γιατί δεν μπορεί, δεν έχει εξουσιοδοτική διάταξη από τη 

διάταξη που είχε περάσει για να μπορέσει ο ίδιος σαν Υπουργός μονομερώς να κάνει την 

παράταση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τo άρθρo 174 τoυ Νέου Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/06, ΦΕΚ Α’ 114/2006), και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ  ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α   

 

Τη διαγραφή χρεών λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  
ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

4.453,00 
€ 

4.172,71 € 280,29 € ΤΕΛΗ 

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 

Δ.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

αρ.κατ.2211/2012 

Το αρχικό ποσό 

αναφερόταν στο 

σύνολο των 

ακαθαρίστων εσόδων 

της επιχείρησης και 

όχι μόνο στο 

συγκεκριμένο 

υποκατάστημα που 

δραστηριοποιείται 

στη Μεταμόρφωση. 

Έγινε διαχωρισμός. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

111,62 € 111,62 € 0,00 € ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
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αρ.κατ.1986/2011 ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 

ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ  

ΧΑΛΟΥΚΝΙΑ 

ΠΑΓΩΝΑ 

782,09 € 460,56 € 321,53 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
αρ.κατ. 1986/2011 

ΔΙΠΛΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ 

ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ  

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΝ 232,16 € 123,24 € 108,92 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 1999 

Λανθασμένα 

στοιχεία, μας 

κατέθεσε αντίγραφα 

του Ε3 από όπου 

προκύπτει το σωστό 

ποσό καθώς και το 

υπ' αριθμ. 

10221/2004 

διπλότυπο είσπραξης 

του Δήμου 

Πολυγύρου με το 

οποίο πλήρωσε έναντι 

το ποσό των 120,00 

ευρώ  

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΝ 352,16 € 183,93 € 168,23 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2000 

Λανθασμένα 

στοιχεία, μας 

κατέθεσε αντίγραφα 

του Ε3 από όπου 

προκύπτει το σωστό 
ποσό 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΝ 352,00 € 198,39 € 153,61 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2001 

Λανθασμένα 

στοιχεία, μας 

κατέθεσε αντίγραφα 

του Ε3 από όπου 

προκύπτει το σωστό 

ποσό 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΝ 500,00 € 346,39 € 153,61 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2002 

Λανθασμένα 

στοιχεία, μας 

κατέθεσε αντίγραφα 

του Ε3 από όπου 

προκύπτει το σωστό 
ποσό 

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΟΛΙΝ 600,00 € 431,75 € 168,25 € ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Δ.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2003 

Λανθασμένα 

στοιχεία, μας 

κατέθεσε αντίγραφα 



 

του Ε3 από όπου 

προκύπτει το σωστό 
ποσό 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥ 

455,66 € 71,66 € 384,00 € ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  

ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2011 

Το αρχικό ποσό 

αναφερόταν στο 

σύνολο των 

ακαθαρίστων εσόδων 

της επιχείρησης και 

όχι μόνο στο 

συγκεκριμένο 

υποκατάστημα που 

δραστηριοποιείται 

στη Μεταμόρφωση. 
Έγινε διαχωρισμός 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥ 

194,28 € 77,16 € 117,12 € ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  

ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ε. 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2012 

Το αρχικό ποσό 

αναφερόταν στο 

σύνολο των 

ακαθαρίστων εσόδων 

της επιχείρησης και 

όχι μόνο στο 

συγκεκριμένο 

υποκατάστημα που 

δραστηριοποιείται 

στη Μεταμόρφωση. 

Έγινε διαχωρισμός 

Επί της απόφασης μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος Δέας για τον 

λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.  

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 256/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 7-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 


