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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -2/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.
Αριθμός απόφασης: 16 /2013
ΘΕΜΑ: «Διαγραφή οφειλών από τους υπ’ αριθμ. 399/2012, 439/2012 χρηματικούς
καταλόγους που αφορούν τέλος παρεπιδημούντων και πρόστιμο, βάσει της υπ΄ αριθμ.
1413/17.1.13 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας»
Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μήνα Ιανουαρίου, του
έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2/1452/17.01.2013 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.
Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:
1. Νικολόπουλος Νικόλαος
2. Μπούρας Αβραάμ
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.
4. Κλειδέρης Παναγιώτης
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών
7. Δούλος Παντελής
8. Προκόπης Πέτρος
9. Ντάνασης Χαράλαμπος
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου.
15. Παπαδάτος Πέτρος
16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
17. Νικολόπουλος Χρήστος
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ.
123/13.12.2011
Απόφασης
Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

18. Χριστόπουλος Ιωάννης (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα
πορεία»)
19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας»
20. Κόλλιας Ευστάθιος
21. Μητσόπουλος Σωτήριος
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα»)
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες
1.Βασιλόπουλος Θεόδωρος, 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3.Κότσιφας ΔιονύσιοςΕπικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία»),
4.Μπιλίρης Νικόλαος, 5.Παναγόπουλος Χρήστος, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος, 7.Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8.Χριστόπουλος Γεώργιος, 9.Νικολόπουλος
Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 10. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη
συνεδρίαση.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.
Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο.
Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για διαγραφές ποσών από χρηματικούς
καταλόγους που αφορούν τέλος παρεπιδημούντων και πρόστιμο επί αυτού, βάσει εισήγησης
του Τμήματος Εσόδων τού δήμου, η οποία αναφέρει:
«Με το άρθρο 174 παρ. δ του Ν 3463/2006 ορίζεται ότι, ‘τα κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς
τους δήμους και τις κοινότητες μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει, όταν η εγγραφή τους στους
οριστικούς βεβαιωτικούς κατάλογους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου
ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο’.
Σε εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου του Νόμου και μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας,
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την διαγραφή από τους
κατωτέρω χρηματικούς καταλόγους των αντίστοιχων ποσών».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας με την
αναλυτική κατάσταση, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 174 παρ. δ του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006),
Ομόφωνα αποφασίζει
Διαγράφει τα παρακάτω ποσά από χρηματικούς καταλόγους:
1. Χ.Κ/ΕΤΟΣ: 399/2012 (τέλος παρεπιδημούντων έτους 2005)
Κ.Ε:3218
ΠΟΣΟ:4.485,05 €
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ Κ. & Σ. Α.Τ.Ε
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Διαγραφή ποσού διότι έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο
ως προς τη φορολογητέα ύλη.
2. Χ.Κ/ΕΤΟΣ: 439/2012 (πρόστιμο παρεπιδημούντων έτους 2005)
Κ.Ε:3219.005
ΠΟΣΟ: 1.973,42 €
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: ΘΕΟΦΙΛΗΣ Κ. & Σ. Α.Τ.Ε
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Διαγραφή ποσού διότι έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο
ως προς τη φορολογητέα ύλη.
-

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -16- έτους 2013

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Αμαλιάδα, 24/01/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης

