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Απόφαση 153
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Νικόλαο
Θανασούλια, 16) Γεώργιο Ντίνο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 21)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 22)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Μαρτίου 2017, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9910/28.03.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 4)Ευάγγελος
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Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γκραίκα, 8)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 9)
Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 10)Χαρίλαος Παπαδιαµαντόπουλος, Τ.Κ.Μεσορρουγίου, 11)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας
Πλατάνου, 12)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και 13)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Χρήστος Γούτος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10) Βασίλειος Τοµαράς και 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να συζητηθούν και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις λόγω α)της επικείµενης αναθεώρησης του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β)της εξέλιξης του θέµατος των πυροπλήκτων και σεισµοπλήκτων δανείων,
γ)της ανάγκης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», δεδοµένης της ηµεροµηνίας λήξης αυτής στις τριάντα µία (31) Μαρτίου 2017 και δ) της ανάγκης διαγραφής χρεών προκειµένου ο αιτών συµπολίτης να εκδώσει φορολογική
ενηµερότητα. Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
(αριθ.152 έως και 153)
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Για το αντικείµενο: « Στην υπ’ αριθ.πρωτ.9739/27-03-2017 αίτηση
του κ. Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου για διαγραφή χρεών ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Μπέσκου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 9739/27-03-2017 αίτηση του κ.
Κων/νου Σωτηρόπουλου εισηγούµαι τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 174 του Ν.3463/06 ∆ΚΚ -∆ιαγραφή χρεών- στο οποίο
ορίζονται τα ακόλουθα: …….1β) 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. 2. Η
διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου.3. Στους ∆ήµους 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: α)
στη µη επίδοση της ατοµικής ειδοποίησης, β) σε οικονοµική αδυναµία που
προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Βάση των ανωτέρω προϋπόθεση για να γίνει διαγραφή χρέους είναι
αφενός µεν ο οφειλέτης να µην έχει καθόλου περιουσία και επιδίωξη της
είσπραξης να µην έφερε κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια αφ’ ότου
έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
Εν προκειµένω προκύπτει από τα συνηµµένα έγγραφα ότι ο αιτών
δεν έχει περιουσία στο όνοµά του γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από
ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα περιουσιολογίου που τον αφορά
και είναι κενό.
Πέραν αυτού προσκοµίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση βάση της οποίας προκύπτει ότι δεν διατηρεί καταθέσεις σε καµία ελληνική συστηµική τράπεζα.
Το γεγονός αυτό ότι δηλαδή δεν έχει καταθέσεις προκύπτει και από ότι
έγινε αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος του εις χείρας τρίτου των τραπεζών τον Ιούλιο του 2016 και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσµα.
Η συγκεκριµένη οφειλή βεβαιώθηκε το 2005 και κατά συνέπεια από
την στιγµή που δεν έχει καθόλου περιουσία, η επιδίωξη της είσπραξης δεν
έφερε κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια αφ’ ότου έληξε η χρήση κατά
την οποία βεβαιώθηκαν τα χρέη ήτοι 2005, και τα αναγκαστικά µέτρα που
έγιναν σε βάρος του δεν επέφεραν αποτέλεσµα λόγω ανύπαρκτων περιουσιακών στοιχείων άποψη της νοµικής υπηρεσίας είναι ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 άρθρο 1 περ. β΄ και κατά
συνέπεια εισηγούµαι στο Συµβούλιό σας την λήψη απόφαση για διαγραφή
των εν λόγω χρεών, µετά των αναλογούντων προσαυξήσεων, ως προς το
πρόσωπο όµως του αιτούντος πρώην εταίρου, που αποδεδειγµένα δεν έχει
περιουσία.
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθµ.
9739/27-03-2017 αίτηση του κ. Κων/νου Σωτηρόπουλου µε το σχετικό
φάκελο µε τα συν/να οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Μπέσκου, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463 /2006 (Φ.Ε.Κ./ 114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς
επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Μπούδρος, Γραµµατέας µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου του
Ιωάννη µε ΑΦΜ: 075488056, για την διαγραφή του ποσού των 3.500,00
ευρώ, µετά των αναλογούντων προσαυξήσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Μπέσκου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 153/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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