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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 29/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης
ύστερα από την αριθμ.14705/20-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα και τρία (3)
απόντα μέλη επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Ψωμάς Αλ/νδρος-Αντιδήμαρχος

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)

3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος- (τακτικό μέλος)
4. Ηλιάδης Μιχαήλ
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος
6. Παυλίδης Πέτρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτ.μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Μαναρίδου Αλεξάνδρα

Αριθ.Απόφ: 183/2019

ΘΕΜΑ: Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την από 20-12-2019
εισήγηση του Τμήματος εσόδων στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
H υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 174 του Ν.3463/2006-ΚΔΚ- « Περί διαγραφής χρεών» ,
καθώς και τις τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, σύμφωνα με τις οποίες από 09/08/2019 (ημερ. έναρξης
ισχύος του Ν.4623/19) βάση της περίπτ.κ.ι. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Ν4623/19, η αρμοδιότητα διαγραφής χρεών προς το Δήμο, ασκείται
από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 174
Διαγραφή χρεών
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.
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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. ……
Κατατέθηκαν στην Υπηρεσία δύο αιτήματα για την διαγραφή των παρακάτω ποσών:
ΜΕΡΟΣ Α΄ Κ.Φ. 9227 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ-- Διαγραφή ποσού 14,67 ευρώ (χρέωση παγίου 2002)
λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη (χρέωση παγίου σε μη υπάρχουσα παροχή ) .
ΜΕΡΟΣ Β’
Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία περί διαγραφών αλλά και το
αρ.100029/9582/18 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί ακυρότητας Πράξης Βεβαίωσης
Παραβάσεων του Κ.Ο.Κ λόγω αναγραφής εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων , εισηγείται την απόρριψη του
αιτήματος διαγραφής του Κ.Φ. 12030 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ -- ποσού 140,00 ευρώ (κλήση τροχαίας
παράβασης 330200056916/2010 ) λόγω λανθασμένης εγγραφής .
Η βεβαιωθείσα κλήση έγινε σε όνομα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ αντί του ορθού ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ με τα λοιπά όμως στοιχεία προσδιορισμού του παραβάτη , δηλ Α.Δ.Τ , Α.Φ.Μ. στοιχεία πατρός ,
διεύθυνση κατοικίας απολύτως ορθά . Κατά συνέπεια η εγγραφή λανθασμένα κάποιου γράμματος του
επιθέτου (Δ) αντί (ΝΤ) και μόνο δεν θεωρούμε ότι λαμβάνει θέση ακυρότητας της παράβασης, και
εισηγούμαστε την απόρριψη του αιτήματος της κυρίας Παπαντοπούλου Στέλλας.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006-ΚΔΚ- « Περί διαγραφής χρεών» ,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση

•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 14,67 ευρώ από τον Κωδ.Φορολ. 9227 κ.Τσαλαβούτη Κωνσταντίνου και
Β.-Απορρίπτει το αίτημα της κ. Παπαντοπούλου Στέλλας, για τη διαγραφή ποσού 140,00 ευρώ από
πρόστιμο παράβασης ΚΟΚ, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2019
Γι’ αυτό εχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

