ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 91/2016
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της
εταιρίας «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ.
ΕΠΕ» από χρηματικούς καταλόγους του
Δ.Βέροιας και σύνταξης νέου χρηματικού
καταλόγου.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 12-2-2016 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 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
24)
Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, 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 αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 8-2-2016 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 12-01-2016 αίτηση (Αριθ.Πρωτ. 1951/15.01.2016),
η εταιρεία
A.ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ – Σ. ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ζητά την διαγραφή της οφειλής ποσού 648,00 €
επικαλούμενη τους εξής λόγους:
Α) Ακυρότητα επίδοσης της απόφασης Δημάρχου Βέροιας αφού στο αποδεικτικό
επίδοσης αναγράφεται απλώς «επιδόθηκε» χωρίς να σημειώνεται το όνομα του προσώπου στο
οποίο φέρεται να επιδόθηκε η πράξη ούτε η ιδιότητά του, αλλά ούτε και το όνομα και η ιδιότητα
του προσώπου που αρνήθηκε την υπογραφή της έκθεσης. Επίσης, το όργανο της επίδοσης, παρά
τη σημειούμενη άρνηση υπογραφής της έκθεσης, δεν προέβη σε θυροκόλληση του επιδοτέου
εγγράφου, όπως ορίζει ο νόμος, ούτε σε σύνταξη σχετικής έκθεσης παρουσία μάρτυρα στην οποία
θα έπρεπε να μνημονεύονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.
Β) Εσφαλμένη βεβαίωση ως προς το υπόχρεο νομικό πρόσωπο αφού η απόφαση
Δημάρχου Βέροιας εκδόθηκε κατά νομικού προσώπου σε βάρος του οποίου δεν διαπιστώθηκε
ουδεμία παράβαση από τα όργανα ελέγχου και δι’ αυτής καταλογίστηκε τέλος διαφήμισης και
ισόποσο πρόστιμο σε βάρος της εταιρείας A.ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ – Σ. ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, ήτοι σε
βάρος προσώπου διάφορου από το πρόσωπο που σημειώνεται στην έκθεση ελέγχου
(ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. – ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΟΕ). Υπάρχει πλήρης ασυμφωνία περιεχομένου μεταξύ της
προσβαλλόμενης απόφασης της Δημάρχου Βέροιας και της έκθεσης ελέγχου, βάσει της οποίας
αυτή εκδόθηκε.
Μετά από τον έλεγχο του σχετικού φακέλου προκύπτουν τα εξής:
 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 129/14.05.2008 έκθεση ελέγχου για αυθαίρετη τοποθέτηση
επιγραφών, διενεργήθηκε έλεγχος από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Βέροιας και διαπιστώθηκε
η τοποθέτηση ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ-PISA επί της οδού Ν.Π.Ο. Βέροιας-Νάουσας (Διασταύρωση
Πιερίων) και σε ιδιωτικό χώρο με περιεχόμενο «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ – ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΟΕΜΠΑΝΙΟ-ΤΖΑΚΙ-ΔΑΠΕΔΟ-ΠΕΤΡΕΣ-ΤΗΛ. 2331062962» και με διαφημιστική επιφάνεια
εμβαδού 6 τ.μ. διπλή, σύνολο 12 τ.μ..
 Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1139/01-07-2009 απόφαση Δημάρχου Βέροιας και
επιβλήθηκε στην εταιρεία ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. – ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ, τέλος για υπαίθρια
διαφήμιση ποσού 324,00 € και πρόστιμο ποσού 324,00 €, δηλαδή συνολικό ποσό 648,00 €.
 Τα παραπάνω ποσά βεβαιώθηκαν στους χρηματικούς καταλόγους Χ.Κ. 07/2010 και
006/2010 αντίστοιχα, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Στη συνέχεια με το από 19-01-2016 έγγραφο του τμήματος Δημοτικών Προσόδων
ζητήθηκε και γνωμοδότηση επί της ανωτέρω αίτησης της εταιρείας A.ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ – Σ.

ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ από το Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου όπου μεταξύ άλλων
αναφέρει:
«Συνεπώς, έχω την γνώμη ότι η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, πρέπει να είναι ότι η
επίδοση με την οποία έλαβε χώρα η επίδοση της ενδίκου απόφασης προστίμου είναι άκυρη»
«…συνάγεται ότι, ενόψει των δικονομικών αυτών ρυθμίσεων, δεν επιτρέπεται η
ταμειακή βεβαίωση καταλογισθείσας φορολογικής επιβάρυνσης, εάν προηγουμένως δεν έχει
κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική πράξη»
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει την διαγραφή ή μη της
οφειλής συνολικού ποσού 648,00 € από την εταιρεία ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. – ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ν.Μπέκης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την από 12-1-2016 αίτηση της εταιρίας «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ».
3.- Την υπ’ αριθ. 1139/1-7-2009 απόφαση Δημάρχου Βέροιας.
4.- Το από 26-1-2016 έγγραφο του Γραφείου Νομικών Συμβούλων
5.- Τους υπ’ αριθ. 6 και 7/2010 χρηματικούς καταλόγους
6.- Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά βεβαιώθηκαν από λάθος στην εν λόγω εταιρία, αφού θα έπρεπε
να βεβαιωθούν στην εταιρία «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΟΕ».
7.- Τα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 96 και 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), καθώς και του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 648,00€ (ήτοι 324,00€ από τον 6/2010 Χ.Κ. +
324,00€ από τον 7/2010 Χ.Κ.=648,00€) από τους υπ’ αριθ. 6 και 7/2010 χρηματικούς καταλόγους
του Δήμου Βέροιας, που βεβαιώθηκε στην εταιρία «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ» με
την υπ’ αριθ. 1139/1-7-2009 απόφαση Δημάρχου Βέροιας.
Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικού να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωση του αναλογούντος ποσού στον πραγματικό οφειλέτη και
τη σύνταξη νέου χρηματικού καταλόγου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 91 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

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

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

