ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/18-2-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 44

Περίληψη
Διαγραφή προσαυξήσεων λογαριασμού ύδρευσης Πυροσβεστικού
κλιμακίου Σταυρούπολης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4808/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου
Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
8. Σταυρακάρας Παναγιώτης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
9. Φανουράκης Εμμανουήλ
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο επικεφαλής της παράταξης «Ξάνθη για Όλους», Σάββας
Μελισσόπουλος και το αναπληρωματικό μέλος Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του
13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.2721/29-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Με το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, ζητά τη διαγραφή των
προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, για ύδρευση και χρήση υπονόμων, που αφορούν το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρούπολης.
Το αναφερόμενο με αριθμ. πρωτ. 3570 Φ.533.3 /2019 προγενέστερο έγγραφό τους μετά από έρευνα, που
πραγματοποίησα, δεν ανευρέθηκε στην υπηρεσία μας, ούτε έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο. Με το αίτημα
αυτό, η εν λόγω υπηρεσία θα μπορούσε να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση του Νόμου 4611/2019 Ρύθμιση
οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα
Η ρύθμιση συνοπτικά: Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή
τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να υπαχθούν στη ρύθμιση και να
εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€. Προθεσμία αίτησης: Μέχρι
31.12.2019
Ποιες οφειλές αφορά: Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν έως 29.11.2019.
(Το έγγραφο αυτό περιήλθε στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με e-mail στις 241-2020)
Σύμφωνα με την περίπτ.κ.ί. της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει
για την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης όφειλε ποσό ύψους 761,99 ευρώ στο Δήμο Ξάνθης το οποίο
αφορούσε σε ύδρευση και χρήση υπονόμων, για το πυροσβεστικό κατάστημά στη Σταυρούπολη και το
οποίο έπρεπε να καταβληθεί το αργότερο μέχρι 31/5/2019.
Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος της προς τον Δήμο Ξάνθης έχει
προσαυξηθεί κατά 217,16 Ευρώ.
Με την αίτηση της προς το Δήμο μας, ζητά να καταβάλλει το κεφάλαιο (761,99€) και απαλλαγεί από
την προσαύξηση που έχει αποδοθεί σε αυτό (217,16€), επειδή δεν της είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση
σχετικά με τη συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της. Από τις
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης όσο και από την κεντρική ταμιακή
υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης ενημερώθηκα πως έχουν αποσταλεί σχετικές ειδοποιήσεις, οι οποίες όμως
αποστέλλονταν στο τοπικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Σταυρούπολης και όχι στην Κεντρική Υπηρεσία
του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εδρεύει στην Αθήνα και από την οποία εκτελείται και η οικονομική
διαχείριση του Σώματος. Η μη έγκαιρη αποστολή της ειδοποίησης στην Κεντρική Υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος είχε ως αποτέλεσμα η εν' λόγω υποχρέωση να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες
της υπηρεσίας ώστε αυτή να εξοφληθεί έγκαιρα.

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη ότι η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, είναι
σύμφωνη για την απαλλαγή του συγκεκριμένου οφειλέτη από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με
την αιτιολογία ότι αυτός δεν ήταν απόλυτα υπαίτιος για την εκπρόθεσμη καταβολή, παρακαλώ να
αποφασίσετε για τη διαγραφή ή μη, των προσαυξήσεων της εν λόγω οφειλής» .
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/06, τη διαγραφή προσαυξήσεων, συνολικού ύψους
217,16€, ύστερα κι από το αριθμ.πρωτ.134 Φ. 553.3/2020 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης,
για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική εισήγηση, στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 19-2-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου
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