
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 18.05.2016 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ : 6η 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 132η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18.05.2016 

 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4428/25-05-2016 

Λήψη απόφασης για διαγραφή ενοικίων επ΄ονόµατι Κοντού Ελευθέριου, 

κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

 

∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος  

Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος  

Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

5.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

10. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

11.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

12.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

13.ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ      

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ  

2.ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

3.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

4.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

5.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ  
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4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ  

7. ΜΑΜΟΥΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

8.  ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

1.ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ 

 

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ. 4063/13-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του  

κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο ∆ήµαρχος κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης προσκλήθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε 

το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση. 

  Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια 

της ενηµέρωσης, µετά την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος, προσήλθε κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης, µετά την 

συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος, προσήλθε κατά την 

διάρκεια της ενηµέρωσης, µετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, λόγω κωλύµατος δεν 

συµµετείχε στην συζήτηση του 4ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.   

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. 

Πρόεδρος ζήτησε από τους επικεφαλείς των παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

και από τους υπόλοιπους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, να καταθέτουν εγγράφως τις 

τοποθετήσεις τους επί των συζητηθέντων θεµάτων, προκειµένου αυτές να 

ενσωµατώνονται στις αποφάσεις. 

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα επί των υπ’ αριθµ. 5,6 & 

7/2016 Αποφάσεων του Συµβουλίου της Τ.Κ. Τσαγκαράδας. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο κ. ∆ήµαρχος 

ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και διάφορα 

άλλα προβλήµατα του ∆ήµου, καθώς και για τ’ αποτελέσµατα των επαφών τις οποίες 

πραγµατοποίησε µε Υπουργούς κατά το προηγούµενο διάστηµα. 

Στη συνέχεια, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, κ. Σαµαρά Μαρία, έθεσε 

προφορικές ερωτήσεις (οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά της συνεδρίασης), σχετικά α) µε ποιες είναι οι οφειλές του ∆ήµου σε 

εργάτες καθαριότητας αρδευτικών αυλάκων που αφορούν τα δύο προηγούµενα έτη 

της διοικήσεως του ∆ήµου από την παρούσα δηµοτική αρχή , ποιοι είναι οι 

ανεξόφλητοι δικαιούχοι, ποιο το ύψος των οφειλών και µε ποιο τρόπο θα 

εξοφληθούν, β) γιατί υπάρχει τόσο µεγάλη χρονική καθυστέρηση στην πληρωµή των 

εργαζόµενων στις κοινωνικές δοµές( Βοήθεια στο Σπίτι και βρεφονηπιακοί σταθµοί) 
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του ∆ήµου οι οποίες πραγµατοποιούνται από την Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ και γ)σχετικά µε το 

πρόγραµµα Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (Π.Α.Α. 2014-2020). 

Σε µέρος των ερωτήσεων απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος (όπως καταγράφεται 

αναλυτικά στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης), ενώ για τις υπόλοιπες 

επιφυλάχθηκε ν’ απαντήσει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 6ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 

∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου,  στην Ζαγορά, την 18.05.2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

19:00. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη 

για την τήρηση των πρακτικών.  

  

ΘΕΜΑ : 22ο   

Λήψη απόφασης για διαγραφή ενοικίων επ΄ονόµατι Κοντού Ελευθέριου, 

κατόπιν εισηγήσεως του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου. 

Ο κ.  Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3948/11-05-

2016 εισήγηση του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου, στην οποία  αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

**************************** 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

νέου Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους 

και τις Κοινότητες µπορούν να διαγραφούν 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 την 

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούµενου ή όταν έγινε κατά λάθος 

πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθµ. 5784/25-06-2016 αίτηση του Κοντού 

Ελευθέριου, µε την οποία ζητάει την διαγραφή του ποσού των 1.592,46€ που αφορά 

ενοίκια έτους 2012, τα οποία βεβαιώθηκαν στον υπ΄αριθµ. Χρηµατικό Κατάλογο 

414/2012. 

Ο κ. Κοντός Ελευθέριος είχε εκµισθώσει ένα διαµέρισµα ( γκαρσονιέρα) στο 

Νανοπούλειο Εµπορικό Κέντρο στην ∆.Ε. Μουρεσίου, για το διάστηµα από 

15/03/2009 έως 14/03/2011 και µε την υπ΄αριθµ. 127/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου του ∆ήµου, εγκρίθηκε η παράταση της µίσθωσης για ένα έτος και 

συγκεκριµένα από 01/04/2011 έως 31/03/2012. Στον Χρηµατικό Κατάλογο 414/2012 

εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν έως 31/12/2012, αντί του ορθού 31/03/2012 που ήταν 

η λήξη της µίσθωσης σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 127/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του 

νέου Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους 

και τις Κοινότητες µπορούν να διαγραφούν 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 την 

φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούµενου ή όταν έγινε κατά λάθος 

πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 

 

Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 

Συµβουλίου». 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α΄) παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο προσεχές ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο τη διαγραφή συνολικού ποσού 1.592,46 € , που έχει βεβαιωθεί µε τον 

Χρηµατικό Κατάλογο 414/2012 και µε αύξοντα αριθµό 68,69,70,71,72,73,74,75,76 

και αφορούν τα µισθώµατα των µηνών Απριλίου έως ∆εκεµβρίου 2012 (µήνες 

9Χ176,94=1.592,46€), προκειµένου να προβούµε στην εκκαθάριση του αντίστοιχου 

βεβαιωτικού καταλόγου. 

Ο Προϊστάµενος                                                              Η αρµόδια υπάλληλος            

Οικονοµικής Υπηρεσίας                                                  Γιοβάνη Αικατερίνη  

Καταπίδης Παναγιώτης                                                 

 

 

                                    *************************  

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία 

προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος .  

 

Υπέρ της διαγραφής ενοικίων επ΄ονόµατι κ. Κοντού Ελευθέριου σύµφωνα µε την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 3948/11-05-2016 εισήγηση του Γραφείου Προσόδων του ∆ήµου, 

ψήφισαν όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι : 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος, η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία,  

ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, ο ∆ηµοτικός  Σύµβουλος κ. Αλτίνης 

Ανέστης , ο Αντιδήµαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  κ. 

Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι ∆ηµοτικοί 
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Σύµβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Κουτσελίνης 

Προκόπιος, κ. Σαµαρά Μαρία , κ. Λάσκος Κωνσταντίνος , ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κ. 

Καµπούρης Νικόλαος,κ. Τσαπράζης Βασίλειος και  κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  

• Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3948/11-05-2016  εισήγηση του Γραφείου Προσόδων 

του ∆ήµου   

• Τις διατάξεις του  άρθρου  174 του  Ν. 3463/2006  

• Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου   

• Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας  

• Τις διάφορες τοποθετήσεις    

• και µετά από διαλογική συζήτηση  

 

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     

 

Α) Εγκρίνει, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης, 

κι όπως ορίζει ο Νόµος (Άρθρο 174 Ν. 3463/2006), τη διαγραφή του ποσού των 

1.592,46€, επ΄ονόµατι κ. Κοντού Ελευθέριου ,που έχει βεβαιωθεί µε τον Χρηµατικό 

Κατάλογο 414/2012 και µε αύξοντα αριθµό 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 και 

αφορά τα µισθώµατα των µηνών Απριλίου έως ∆εκεµβρίου 2012 (µήνες 

9Χ176,94=1.592,46€) γκαρσονιέρας στο Νανοπούλειο Εµπορικό Κέντρο , σύµφωνα 

µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3948/11-05-2016  εισήγηση του Γραφείου Προσόδων του 

∆ήµου ,προκειµένου να προβεί το αρµόδιο τµήµα στην εκκαθάριση του αντίστοιχου 

βεβαιωτικού καταλόγου. 

Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο αρµόδιο Οικονοµικό Τµήµα του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 132/2016.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως 

εξής:  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                                    ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Ζαγορά,25.05.2016  

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     
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