ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 628/2016
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του
Κ.Σαρόγλου από χρηματικούς καταλόγους του
Δ.Βέροιας.
Σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 17-11-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Λ.Ακριβόπουλος,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22) Μ.
Σουμελίδης,
23)
Ν.
Τσιαμήτρος,
24)Ζ.Πατσίκας,
25)Η.Τσιφλίδης,
26)Σ.Ελευθεριάδου,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος, 29)Α.Μαρκούλης, 30)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Γ.Ορφανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Α.
Καγκελίδης,
Γ.Γουλτίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 628/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 629/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 630/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος,
Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 635/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος,
Π.Τσαπαρόπουλος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 636/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 643/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Τραπεζανλής, Β.Λυκοστράτης,
Δ.Κουλουριώτης και προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 644/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Κουλουριώτης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 661/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Δ.Τραπεζανλής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο οικονομικών
Στυλιανό Ασλάνογλου, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της διαγραφής
βεβαιωθέντων ποσών του Κ.Σαρόγλου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας. Το θέμα
κατατίθεται ως έκτακτο διότι ο αιτών δεν μπορεί να λάβει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. κι ως εκ τούτου παρουσιάζονται κωλύματα στην άσκηση των εμπορικών
του δραστηριοτήτων και στη συμμετοχή του σε διάφορους διαγωνισμούς.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 18-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής:
«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 εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»
Με την από 18-11-2016 αίτηση (Αριθ. Πρωτ. 43937 /18.11.2016), ο ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ 072903588 μας προσκόμισε δικαιολογητικά (Ε3
οικονομικού έτους 2006 για την περίοδο από 1-1-2005 έως 31-12-2005) για διαγραφή τέλους επί
ακαθαρίστων εσόδων και σχετικού προστίμου που έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που
χορηγήθηκαν στην υπηρεσία μας από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθ. 931 (αριθ. πρωτ. 9227/06.08.2007) απόφαση Δημάρχου Βέροιας είχε
καθοριστεί τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος του ανωτέρω υπόχρεου, ποσού
2.760,82 € και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης ποσού 993,90 €, ήτοι συνολικό ποσό
3.754,72 €.
Μετά από έλεγχο των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο ανωτέρω υπόχρεος
διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2005 το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ύψους 140.801,94 € που
χορηγήθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφορούσε έσοδα από χοντρική πώληση
εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται σε τέλος 2%.
Ειδικότερα, για το έτος 2005 (οικονομικό έτος 2006) υπολογίστηκε τέλος 2% επί
ακαθαρίστων εσόδων ύψους 2.760,82 € [(140.801,94/1,02) = 138.041,12 Χ 2%] και πρόστιμο για
κάθε μήνα καθυστέρησης (36%) ποσού 993,90 € (2.760,82 Χ 36%), τα οποία βεβαιώθηκαν στους
χρηματικούς καταλόγους Χ.Κ. 11/2010 και 12/10 αντίστοιχα.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με τη διαγραφή ή
μη της οφειλής συνολικού ποσού 3.754,72 € και των αναλογούντων προσαυξήσεων στο όνομα
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με ΑΦΜ: 072903588, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί και αφορά το έτος 2005:

Α/Α Χ.Κ.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

11/2010
12/10

ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.760,82
2.760,82
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
993,90
993,90
ΣΥΝΟΛΟ
3.754,72

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Που οφείλεται το λάθος που έγινε; Οφείλεται στη βιαστική απόφαση της
Δημάρχου το 2007; Οφείλεται στα ελλιπή στοιχεία που δόθηκαν; Που οφείλεται και χρεώθηκε με
ένα τόσο υπέρογκο ποσό, το οποίο εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι είναι βασισμένο σε λάθος
στοιχεία; Προφανώς αναφέρεται στο δ΄ αυτό το αίτημα και έγινε κατά τρόπο προφανώς
λανθασμένο, εκεί αναφέρεται με βάση αυτό έρχεται και επίσης γιατί με τόση καθυστέρηση ο
κ.Σαρόγλου.
Μελιόπουλος: Τα βεβαιωμένα τέλη αφορούν το 2005. Γιατί μέχρι τώρα δεν τα πλήρωσε;
Τι γινόταν μέχρι τώρα, δεν βεβαιώνονταν τέλη, προσαυξήσεις, πρόστιμα; Γιατί φτάσαμε μετά 11
χρόνια να ζητήσει ο κ.Σαρόγλου να διαγραφούν τα τέλη και τα πρόστιμα στο κομμάτι που
γράφεται στο εισηγητικό; Απευθύνθηκε στο δήμο ξανά και δεν βρήκε ευήκοα ώτα;
Τσαπαρόπουλος: Να συμπληρώσω στα ερωτήματα αυτά ότι εδώ λέει στην τελευταία
σελίδα χορηγήθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ, αφορούσε έσοδα από χονδρική πώληση
εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στο τέλος του 2%. Δηλ. από τη στιγμή
που μας το ξεκαθαρίζει λέει ότι ο συμπολίτης μας δεν υπόκεινται σε αυτή την κατηγορία των
κρατήσεων του 2%.
Ασλάνογλου: Εμείς για να χρεώσουμε το 0,5% τώρα και το 2% στο έτος που ανάγεται το
δημοτικό τέλος αν δεν έρθει ο συμπολίτης να μας δηλώσει ποια ήταν τα ακαθάριστά του έσοδα,
αλλά και αν το κάνει εμείς κατευθυνόμαστε στην εφορία και διαπιστώνουμε από τα ακαθάριστα
έσοδα της εφορίας που έχει ο συμπολίτης και έτσι βεβαιώνουμε αν δεν δηλώσει ο ίδιος το φόρο
που είναι με 2%.
Επίσης, αν υπάρχουν διαφορές σε ότι έχει δηλώσει με αυτό τον ίδιο τρόπο το
διαπιστώνουμε, κατευθυνόμαστε στην εφορία δηλ. σε περίπτωση που ο δημότης κάνει ψευδή
δήλωση παίρνουμε τα ακαθάριστα έσοδα από την εφορία.
Ο κ.Σαρόγλου δεν έκανε ούτε δήλωση και πήραμε από την εφορία τα ακαθάριστά του
έσοδα. Αλλά τα συγκεκριμένα ακαθάριστα έσοδα δεν οφείλονταν σε δραστηριότητα η οποία είχε
το 0,5% ή το 2%, δηλ. δεν ήταν έσοδα από υγειονομικού ενδιαφέροντας επιχείρηση, ήταν έσοδα
από τις λοιπές δραστηριότητες τις οποίες η συγκεκριμένη υπάλληλος ήταν επιφορτισμένη με αυτό
δεν μπορούσε να εξακριβώσει από τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία δήλωνε. Μόλις βεβαιώθηκε,
αυτός ο άνθρωπος επειδή είχε διακόψει την επιχείρησή του δεν φαντάστηκε ότι θα βεβαιωθούν
τέτοιου είδους ποσά. Ενημερώθηκε αλλά τώρα που του τα χρεώσαμε και ήρθε να πάρει
ενημερότητα μας προσκόμισε το Ε3, που οι επικεφαλής των συνδυασμών έχουν κι εκεί
διαπιστώνεται ότι δεν είναι από πηγή εισοδήματος η οποία υπόκειται στον δημοτικό φόρο.
Μπέκης: Εδώ γράφεται ότι η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε αυτός ο φόρος είναι
απόφαση Δημάρχου από τις 6-8-2007. Κι εγώ λέω τώρα, η Δήμαρχος υπογράφει μια απόφαση με
μια εισήγηση υπαλλήλου χωρίς να ελέγξει αν είναι σωστή ή όχι; Έχω πολλές αμφιβολίες, θα
ψηφίσω λευκό.
Πρ. Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών
Στυλιανού Ασλάνογλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ν.Μπέκης, Α.Αποστολόπουλος για την
πρώτη παράγραφο της εισήγησης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-11-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.

2.- Την με αρ. πρωτ. 43937/18-11-2016 αίτηση του Κ.Σαρόγλου.
3.- Την υπ’ αριθ. 931/2007 απόφαση Δημάρχου.
4.- Τους υπ’ αριθ. 11 και 12/2010 χρηματικούς καταλόγους.
5.- Το γεγονός ότι τα παραπάνω ποσά βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής στον παραπάνω οφειλέτη,
καθώς τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στο έντυπο Ε3 (Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών) Οικονομικού Έτους 2006 αφορούν έσοδα και από
άλλες εμπορικές δραστηριότητες, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος 2%.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και
του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 3.754,72€ {ήτοι 2.760,82€ τέλος 2% + 993,90€
πρόστιμο = 3.754,72€) από τους υπ’ αριθ. 11 και 12/2010 χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
Βέροιας, που επιβλήθηκε στον Κωνσταντίνο Σαρόγλου του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 072903588.
Μετά τη διαγραφή του ανωτέρω ποσού το Ειδικό Ταμείο Δήμου Βέροιας θα φροντίσει για
τη διαγραφή των υπολογισθέντων αναλογούντων προσαυξήσεων.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 628 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχαήλ Σουμελίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ν.
Ζ.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Σ.
Γ.
Ι.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-11-2016
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

