ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 11/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 286/2009
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής προστίμου του Χ. Ευθυμούδη.
Σήμερα 27 Απριλίου του έτους 2009 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 23-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Τσιαμήτρος, Χ. Γεωργιάδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 265/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Παναγιωτίδης, και αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 274/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 281/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 284/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 286/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 303/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθ.174 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-062006)
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.
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 εισόδου και για το ίδιο
πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου.».
Στους Χ.Κ. 028/2008 & 029/2008 με ημερομηνία ταμιακής βεβαίωσης 31-122008, βεβαιώθηκε τέλος 590,16€ και ισόποσο πρόστιμο σε βάρος του Ευθυμούδη
Χρήστου του Μόσχου (2% επί των εσόδων εστιατορίων κλπ) έτους 2003, σύμφωνα
με την αρ. 550/4233/27-3-06 απόφαση Δημάρχου που του κοινοποιήθηκε νομίμως.
Η ειδοποίηση περί της ταμιακής βεβαίωσης και τν οφειλών του εστάλη στον
παραπάνω στις 31-12-08 στη δηλωθείσα διεύθυνση (ΗΡΑΣ 3-Βέροια).
Με την από 13-2-2009 αίτησή του, ο κ.Ευθυμούδης Χρήστος του Μόσχου
ζητά τη διαγραφή του προστίμου (590,16€) και να πληρώσει μόνο το τέλος με το
αιτιολογικό ότι ποτέ δεν διέμενε στη διεύθυνση Ηρας 3 αλλά στην ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ
26 και μεταγενέστερα στην Α.Παταπίου 14.
Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει απόδειξη ΟΤΕ (Ημερ. 23-22009) και FORTHNET και COSMOTE (Ημερ. 17-2-2009 & 25-2-2009 αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του εισηγητικού αυτού, ή μη
λήψη της ταμιακής ειδοποίησης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής της οφειλής
(ολόκληρης ή εν μέρει).
Επίσης η είσπραξη από τους πελάτες του, του τέλους 2%, η υποβολή σχετικής
δήλωσης και η καταβολή του τέλους στο Δήμο, αποτελεί υποχρέωσή του όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2537/07 και του Ν.1080/80.
Εξ άλλου το επιχείρημα ότι ποτέ δεν διέμενε στην Ηρας 3 (όπου του
απεστάλη η ταμιακή ειδοποίηση) καταρρίπτεται από τα υπαρ.1990/5-4-06, 1991/5-406, 3295/9-6-06, 3296/9-6-06 και 3367/15-6-06 διπλότυπα είσπραξης του ταμείου του
Δήμου Βέροιας με τα οποία ο αιτών πλήρωσε στο Δήμο άλλες υποχρεώσεις του με
διεύθυνση ΗΡΑΣ 3.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Προτείνω τη διαγραφή του προστίμου επειδή ο αιτών δεν έλαβε
ποτέ την ταμιακή ειδοποίηση περί της υποχρέωσης καταβολής του παραπάνω τέλους
και προστίμου και επιπλέον δήλωσε οικονομική αδυναμία λόγω των αυξημένων
υποχρεώσεών του, ως γονέας παιδιού με ειδικές ανάγκες.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Π. Παυλίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Μ. Σουμελίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ.
Μιχαηλίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-2-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την από 13-2-2009 αίτηση του Χρήστου Ευθυμούδη, με την οποία ζητάει την
διαγραφή του προστίμου ποσού € 590,16, που του επιβλήθηκε για μη καταβολή
τέλους 2% έτους 2003 επειδή δεν του κοινοποιήθηκε νομίμως η σχετική ειδοποίηση
πληρωμής λόγω αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του, προκειμένου να έχει την
οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσει το τέλος 2% και 5% του έτους 2003.
3.- Ότι στον χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008 με α/α βεβαίωσης 28 & 29
τέλους 2% & 5% και προστίμου έτους 2003 βεβαιώθηκε στο όνομα του παραπάνω
τέλος 2% & 5% ύψους € 590,16 και πρόστιμο ισόποσο για το έτος 2003, σύμφωνα με
την αριθ. 550/4233/27-3-2006 απόφαση Δημάρχου Βέροιας.
4.- Ότι ο παραπάνω δεν έλαβε ποτέ την ταμιακή ειδοποίηση περί της υποχρέωσης
καταβολής του παραπάνω τέλους και προστίμου και επιπλέον δήλωσε οικονομική
αδυναμία λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του, ως γονέας παιδιού με ειδικές
ανάγκες.
5.- Την ανάγκη διαγραφής του προστίμου επί του παραπάνω τέλους.
6.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Π. Παυλίδη.
7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8.- Τις διατάξεις του των παρ. 3 & 4 του άρθρου 12 του Ν. 3074/02.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διαγραφή του προστίμου από μη καταβολή τέλους 2% & 5%
έτους 2003, ποσού € 590,16 από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου οικονομικού
έτους 2008 από το όνομα του οφειλέτη Χρήστου Ευθυμούδη με α/α βεβαίωσης 029.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 286/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2/7/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

