ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 606/2006
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών
από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
Σήμερα 18 Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 14-12-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
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Κουρουζίδης
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Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης

Aπόντες
Γ. Τροχόπουλος
Χ. ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδου
Κ. Πουλασουχίδης
Γ. Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση του εκτάκτου
θέματος προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Χ. Ντόβας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 594/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Χ. Ντόβας και
αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Σιδηρόπουλος, Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 596/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 605/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Γαβρίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 609/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 639/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Α.
Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-11-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τον Ν. 3345/2005 οι υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους
διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους 2% - 5% των ακαθαρίστων εσόδων
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. μπορούν να υποβάλλουν δήλωση και να
καταβάλλουν τα παραπάνω τέλη χωρίς την επιβολή σε βάρους τους προστίμου ή
άλλης κύρωσης. Αν πληρωθεί ολόκληρο το ποσό στην προθεσμία της πρώτης δόσης,
ο οφειλέτης δικαιούται έκπτωση 10%.
Με την υπ΄ αριθ. 782/05 απόφαση του Δ.Σ. διαγράφησαν τα πρόστιμα από
τους χρηματικούς καταλόγους σε όσους είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για τις
ευνοϊκές ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου.
Η αίτηση του Ασλανίδη Αντωνίου κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 5/7/2005 και
κατέβαλε το αναλογούν ποσό σε δόσεις. Η παραπάνω αίτηση εκ παραδρομής δεν είχε
συμπεριληφθεί στις καταστάσεις που συνοδεύουν την 782/05 ΑΔΣ.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Γιαννουλάκης: Πρόκειται για διάφορες περιπτώσεις: του κ. Ασλανίδη, του κ.
Νάτση, για τον οποίο η υπηρεσία μας πήρε τα στοιχεία από 4 μαγαζιά ενώ στον Δήμο
διατηρεί δύο, προσκόμισε στοιχεία και το υπόλοιπο απαλείφεται, του καταστήματος
που νοίκιαζε μέχρι τον Μάρτιο ο Φραντζής, κάποιων που πλήρωσαν την εισφορά σε
χρήμα οίκοθεν και δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία και είχε βεβαιωθεί, των
προστίμων από αυθαίρετες κατασκευές που όταν το πληρώνουν όλο, έχουν έκπτωση
10% και των ενοικίων του ξενοδοχείου του Σελίου, στο οποίο υπήρχε απόφαση από
το Κοινοτικό Συμβούλιο να κάνει μία επένδυση ο ενοικιαστής, με την προϋπόθεση να
μην πληρώνει τα ενοίκια.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ι. Κουρουζίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-11-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Ότι στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου βεβαιώθηκαν οφειλές του
παραπάνω συνολικού ποσού € 581,47, οι οποίες και προτείνονται για διαγραφή.
3.- Την από 5-7-2005 εμπρόθεσμη αίτηση του Αντωνίου Ασλανίδη, με την οποία
ζήτησε την εξόφληση των οφειλών του 2% χωρίς την επιβολή προστίμων
εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το Ν. 3345/2005.
4.- Την αριθ. 782/2005 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα
με τον παραπάνω νόμο.
5.- Ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στις συνημμένες στην παραπάνω
απόφαση αναλυτικές καταστάσεις διαγραφής χρεών από χρηματικούς καταλόγους
το όνομα του παραπάνω.
6.- Την ανάγκη διαγραφής των παραπάνω οφειλών που βεβαιώθηκαν στους
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου επειδή ο παραπάνω πλήρωσε τα τέλη 2% που
όφειλε στο Δήμο και σύμφωνα με το Ν. 3345/2005 και την από 5-7-2005 εμπρόθεσμη
αίτησή του δεν έπρεπε να του επιβληθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3074/2002 καθώς
αυτές του Ν. 3345/2005.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών (χρεών) συνολικού ποσού € 581,47, του
Αντωνίου Ασλανίδη, που βεβαιώθηκαν στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
Βέροιας, ως εξής:
1.- Με Α.Χ.Κ. 060/2005, ποσό € 472,49.
2.- Με Α.Χ.Κ. 234/05, ποσό € 108,98.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 606 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-1-2007
Η Δήμαρχος
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