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ΘΕΜΑ : Ακύρωση της αριθµ.  48/2018 απόφασης του ∆.Σ  του  ∆ήµου   Σουφλίου. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΑΚ  - ΘΡΑΚΗΣ 

 
 
                  Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  94, 95 , 214, 225, 238, 272 και 280  του  Ν.3852/2010 

«Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα  

Καλλικράτης» όπως ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  24  του Π.∆ 142/2010 «Οργανισµός  της  

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Μακεδονίας –Θράκης».  

3. Τις  διατάξεις  των άρθρων  167 και 174  του Ν .3463/2006  (∆Κ Κ) 

4.  Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ 2015) 

«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης- Καταπολέµιση Γραφειοκρατείας και Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Την αριθ.14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.∆.∆/26-5-2017 Α∆Α: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισµό του Συντονιστή  της Α.∆.Μ.Θ. 

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 7666/7-2-2007 Εγκύκλιο 11 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης κ΄ Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  «Εποπτεία των πράξεων των 

συλλογικών και µονοµελών οργάνων των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.» 

7. Την  αριθµ. 48/2018 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου  Σουφλίου, σχετικά µε  την εξέταση 

της αριθ. 19028/5-12-2018 αίτησης του κ. Παπατσιλέκα Βλάσιου. 
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Σ Κ Ε Φ Θ Η Κ Α Μ Ε 
        

 Επειδή,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 η Αυτοτελής 

Υπηρεσία  Εποπτείας Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νοµιµότητά των αποφάσεων των δηµοτικών 

συµβουλίων εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευσή 

τους και εκδίδει υποχρεωτικά σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 

απόφαση είναι παράνοµη, τότε αυτή ακυρώνεται. 

Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 ο Γενικός Γραµµατέας 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας µέχρι  την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ , ενώ σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 24 του Π∆.142/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ  και των 

Νοµικών τους Προσώπων ασκείται από το Τµήµα Προσωπικού και τα Τµήµατα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006  ορίζεται : « Κάθε είδους χρέη 

προς τους ∆ήµους 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. 

3. Στους ∆ήµους και στις Κοινότητες …………… γνώµη της ταµειακής υπηρεσίας». 

Επειδή,  µε την κρινόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σουφλίου αποφασίζεται  η 

διαγραφή του ποσού των 8.100,25 € του κ. Παπατσιλέκα Βλασίου, που αφορά πρόστιµο 

αυθαίρετης κατασκευής στο δηµοτικό ακίνητο «Λαγοτροφείο». 

Επειδή, η διαγραφή χρεών προς τους δήµους είναι κατά νόµο δυνατή µόνο όταν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 174 του Ν. 

3463/06. 

Επειδή, η διαγραφή ποσού από πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής δεν εµπίπτει σε καµία από 

τις περιπτώσεις της ανωτέρω διάταξης. 

Επειδή, η  αριθ. 48/2017  του ∆.Σ λήφθηκε κατά παράβαση της  ανωτέρω διάταξης , 

αφού η διαγραφή προστίµου δεν προβλέπεται σ΄αυτήν .  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ακυρώνουµε την αριθ. 48/2017  του ∆.Σ , σχετικά µε τη διαγραφή του ποσού των 8.100,25 

€ του κ. Παπατσιλέκα Βλασίου, που αφορά πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής στο δηµοτικό 

ακίνητο «Λαγοτροφείο»για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Η παρούσα απόφαση αυτή µπορεί να προσβληφθεί από οποιοδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της   Ειδικής Επιτροπής 

του άρθρου  152 του ιδίου νόµου , που εδρεύει στην οδό Παρασίου 4  Τ.Κ. 69100 Κοµοτηνή 

,εντός (1) ενός µηνός  από την κοινοποίηση αυτής  . 

  

 

                                                                           Με Ε.Σ. Α.∆.Μ.Θ 

                                                                                  Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΟΙΝ/ΣΗ 
1.∆ήµο  Σουφλίου 

 
 
                                                                         Χ. ΓΚΟΥΝΤΕΝΙ∆ΟΥ 
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