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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..6η/2021..
της 9ης-02-2021

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..57/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..6ης/9-02-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..9η Φεβρουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3757/05-02-2021..πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση παράτασης της αριθ. 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937
2020-12-24 ) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’
του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 2ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών
μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA »».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
 ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση περί μερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Τσεβάς Χρήστος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 57/2021
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση περί μερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με το άρθ. 174 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«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
(από 09.08.2019 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
3.Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο (από 09.08.2019 η Οικονομική Επιτροπή) 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.
Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις
περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας.»
Επίσης με τις διατάξεις του ν. 4735/2020 αντικαταστάθηκε το αρ. 72 του ν. 3852/2010
και πλέον η Οικονομική επιτροπή «…ιε) Αποφασίζει για: i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων….».
Το γεγονός ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι υπόχρεοι για έγκαιρη εκταφή σωρών από τα
κοιμητήρια αλλά και σε συνδυασμό με την πανδημία του κορωνοϊού που πλήττει, με
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αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών να επιβαρυνθεί με χρεώσεις παράτασης
ταφής.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης:
Για τους οφειλέτες του «Τέλους Παράτασης Ταφής» που είτε ενημερώθηκαν από την
υπηρεσία και δεν προσήλθαν ως όφειλαν είτε λόγω έλλειψης στοιχείων δεν ήταν
δυνατό να τους ενημερώσει η υπηρεσία, διαγράφονται οι οφειλές σε ποσοστό 50% και
αφορούν τα έτη 2019 και 2020, για όλες τις περιπτώσεις που χρεώθηκαν και
βεβαιώθηκαν ταμειακά για τις εν λόγω περιόδους και αφορούν περιπτώσεις που
έπρεπε να έχουν υποβάλλει αίτηση εκταφής αλλά και να έχει ολοκληρωθεί η εκταφή
έως 31/12/2020.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
 Τις διατάξεις του Ν.4735/2020.
 Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποφασίζει για τους οφειλέτες του «Τέλους Παράτασης Ταφής» που είτε ενημερώθηκαν
από την υπηρεσία και δεν προσήλθαν ως όφειλαν είτε λόγω έλλειψης στοιχείων δεν ήταν
δυνατό να τους ενημερώσει η υπηρεσία, διαγράφονται οι οφειλές σε ποσοστό 50% και
αφορούν τα έτη 2019 και 2020, για όλες τις περιπτώσεις που χρεώθηκαν και
βεβαιώθηκαν ταμειακά για τις εν λόγω περιόδους και αφορούν περιπτώσεις που έπρεπε
να έχουν υποβάλλει αίτηση εκταφής αλλά και να έχει ολοκληρωθεί η εκταφή έως
31/12/2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
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Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Εσόδων και Περιουσίας.
- Κοινότητες Δήμου Διονύσου.

