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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 03
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης 

σύµφωνα µε την νέα εισήγηση, υπ’ αριθµ. πρωτ. 379/2018 του 

Αναπληρωτή Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών, κου Π. 

Καταπίδη»  

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια έκτακτη 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για την συζήτηση 

και λήψη επειγουσών αποφάσεων, που αφορούν άµεσες ενέργειες κατόπιν της εγκρίσεως του 

προϋπολογισµού και της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,   ύστερα από την 582/26-

01-2018  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  

και τα  πέντε (5)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                           

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           2. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ               

4. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

                   

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

  

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

σχετικά µε  το 5
ο
  

 
θέµα, κατέθεσε την  υπ’ αριθµ. πρωτ 379/17-01-2018, 

εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου κου Παναγιώτη Καταπίδη: 

Ζαγορά,   29.01.2018 

Αριθ.Αποφ  10/2018 

Αρ. Πρωτ. :    2470 

ΑΔΑ: ΩΞ8ΧΩΡΚ-ΡΛΧ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Ταχ, Δ/νση: Tσαγκαράδα 

Πληροφορίες: Π. Καταπίδης 

Τηλ : 2426 3 50206 

Fax : 2426 0 49793 

Τ.Κ.: 370 12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 

Τσαγκαράδα 17-01-2018 

Αριθ. πρωτ. 379 

ΠΡΟΣ 

Τον Δήμαρχο Ζαγοράς- Μουρεσίου  

κ. Παναγιώτη Κουτσάφτη 

ΖΑΓΟΡΑ 

(Με την ιδιότητά του ως Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής) 

ΘΕΜΑ: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης. 

 Κύριε Δήμαρχε. 

 Με την αριθ.πρωτ. 4463/11-05-2017 εισήγησή µας είχαµε ζητήσει να ληφθεί 
σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας για την λήψη 
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ∆ήµο µας και 
συγκεκριµένα να καθορίζονται: 

 1.- Η επιλογή του αναγκαστικού µέτρου (κατάσχεση κινητών ή ακινήτων) που 
θα εφαρµοστεί για την είσπραξη των οφειλών. 

 2.- Η πιθανότητα ανάθεσης εντοπισµού περιουσιακών στοιχείων των 
οφειλετών, η οποία γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στην 
παραπάνω σχετική εισήγησή µας. 

 Με την αριθ.77/2017(Α∆Α 66ΡΙΩΡΚ-26Υ)  απόφασή της η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου µας αποφάσισε να αναβληθεί προσωρινά η συζήτηση του 
θέµατος και να συζητηθεί εκ νέου µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
ένταξης στην ρύθµιση οφειλών προς τους ΟΤΑ. 

 Επειδή: 

1.- Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη οφειλών στην ρύθµιση του 
άρθρου 52 του Ν.4483/2017 έληξε στις 30-11-2017. 

 2.- Από τις 11/05/2017 που υποβάλλαµε την προηγούµενη εισήγησή µας 
µέχρι σήµερα από την Οικονοµική µας Υπηρεσία έχουν σταλεί ατοµικές ειδοποιήσεις 
υπερηµερίας σε οφειλέτες και έχει ζητηθεί από τις αρµόδιες ∆ΟΥ  η δέσµευση του 
ΑΦΜ πλέον των εκατόν ογδόντα (180) οφειλετών του ∆ήµου µας, 

παρακαλούµε να εισάγετε εκ νέου το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος   

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                       Παναγιώτης Καταπίδης 

   
 
 

ΑΔΑ: ΩΞ8ΧΩΡΚ-ΡΛΧ



 Ο πρόεδρος πρότεινε  
1/. Να προχωρήσουµε στην 2η φάση της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών µέτρων 
είσπραξης, διαµέσου της δέσµευσης και κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασµών, σε 
οφειλέτες µε ποσά οφειλής µεγαλύτερων των τριακοσίων ευρώ (300€).  
2/. Να δοθεί στη δικηγόρο  κα Ελένη Γεωργαλά η εξουσιοδότηση ώστε σε 
συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να εφαρµοστεί το µέτρο της αναγκαστικής είσπραξης, µέσω 
της δέσµευσης και κατάσχεσης των οφειλοµένων, από τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς των οφειλετών µε οφειλές πάνω των 300€. 
 
Το µέλος της επιτροπής κος Κων/νος Λάσκος διαφώνησε µε την δέσµευση και 
κατάσχεση τραπεζικών λογαριασµών, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να 
αντιµετωπίζονται µε τον  ίδιο τρόπο ένα µικρό νοικοκυριό που αδυνατεί να καταβάλει 
τις υποχρεώσεις του, για µία οφειλή στα τέλη  ύδρευσης, αντίστοιχα µε έναν 
επιχειρηµατία  που σκοπίµως και συστηµατικά δεν πληρώνει.     

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου κου Παναγιώτη Καταπίδη, 
την εισήγηση του προέδρου της Ο.Ε. κου Παναγιώτη Κουτσάφτη και µετά την 
διαλογική συζήτηση, η οποία ακολούθησε σύµφωνα µε   τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και  αφού µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1/. Την εφαρµογή της 2ης φάσης διαδικασίας λήψης αναγκαστικών µέτρων 
είσπραξης, διαµέσου της δέσµευσης και κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασµών, σε 
οφειλέτες µε ποσά οφειλής µεγαλύτερων των τριακοσίων ευρώ (300€).  
2/. Εξουσιοδοτεί την δικηγόρο  κα Ελένη Γεωργαλά όπου σε συνεργασία µε την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έναντι των 
τραπεζών, προκειµένου να εφαρµοστεί το µέτρο της αναγκαστικής είσπραξης, µέσω 
της δέσµευσης και κατάσχεσης των οφειλοµένων, από τους τραπεζικούς 
λογαριασµούς των οφειλετών µε οφειλές πάνω των 300€. 
 
Το µέλος της επιτροπής κος Λάσκος Κων/νος διαφώνησε για τους λόγους που 
προανέφερε, στην εισήγηση του θέµατος. 
 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2018  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΞ8ΧΩΡΚ-ΡΛΧ
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