
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, 

ημέρα Τρίτη 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. 8/24.3.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και ΔΕΝ 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 Πάνος Ιωακείμ 

2 Δημητριάδης Χρήστος 16 Φυλαχτός Χρήστος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Γκλάβας Γεώργιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ματθαίου Αθανάσιος 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Ξάκης Ιωάννης 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Δέας Παύλος 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, η Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή,  ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης 

Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Σαράντη Μαρία προσήλθε στο 18
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ η δημοτική σύμβουλος κ. Ζούνη Στέλλα προσήλθε στο 28
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λιόντας Γεώργιος αποχώρησε στο 15
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στο 22
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 
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Αριθμός θέματος: 30ο Αίτηση  για διαγραφή οφειλών αποβιώσαντος ατόμου 

από τους συγγενείς  του, καθώς έχουν αποποιηθεί  την 

κληρονομιά 

Αριθμός Απόφασης :153  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 30
ο
  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 

Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.1 και 4 του 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. 

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. 

Έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας η 

οποία αναφέρει ότι ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, με Α.Φ.Μ. 

042706324 χρωστά στον Δήμο Πολυγύρου το ποσό των 10.532,19 € (με τις προσαυξήσεις 

ποσό 23.398,49 €) σύμφωνα με την συνημμένη Ατομική Ειδοποίηση του Ταμείου του 

Δήμου Πολυγύρου.  

Καθώς ο συγκεκριμένος οφειλέτης έχει αποβιώσει χωρίς να αφήσει περιουσία και 

οι κληρονόμοι του έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομίας, παρακαλούμε για την 

διαγραφή των χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006». 

Έχετε όλοι στα χέρια σας τον κατάλογο των ονομάτων των συγγενών που αποποιούνται 

την κληρονομιά του αποβιώσαντος, με τις νόμιμες διαδικασίες και οι οποίοι είναι: 

Εκθέσεις Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομιάς του Διαθέτη  

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Αριθμός  

1 ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 712/30-04-

2013 

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης-

Τμήμα Διαθηκών 

2 ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 713/30-04-

2013 

» 

3 ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 714/30-04-

2013 

» 

4 ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 715/30-04-

2013 

» 

5 ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 838/13-05-

2013 

» 

6 ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1024/2015 Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης-
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τμήμα Διαθηκών 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 

του Ν 3463/2006, την με αριθ. Πρωτ.: 5704/24-4-2015 αίτηση της  κ. ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, 

τις Εκθέσεις Δήλωσης Απολύτου Αποποίησης Κληρονομιάς του ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ από τους πλησιέστερους συγγενείς του και μετά 

από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

Την διαγραφή των οφειλών του αποβιώσαντος ΒΕΝΙΑΜΙΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, -εφόσον υπάρχει αποποίηση κληρονομιάς και 

λοιπών κληρονόμων (Β’ Βαθμού)- ποσού 10.532,19 € (σύμφωνα με την από 28-4-2015 

ατομική ειδοποίηση από το Ταμείο του Δήμου Πολυγύρου) καθώς έχουν 

αποποιηθεί την κληρονομιά τόσο η σύζυγός του κ. ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, όσο και τα τέκνα του. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 153/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 15-5-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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