ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 138/2016
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του
Σ.Μπεράτη από χρηματικούς καταλόγους
παρελθόντων ετών.
Σήμερα 7 Μαρτίου 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 3-3-2016 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 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ. Κάκαρης, Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς, Η.Τσιφλίδης
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν.
Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης, 28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος,
34)Α.Μαρκούλης,
35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Α.Γκεκόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου,

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. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, 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. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης και
προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Τ.Χατζηαθανασίου
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 98/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 99/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Κορωνάς
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 101/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς
5) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν
οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Σ.Ελευθεριάδου, Μ.Σουμελίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Α.Καγκελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 102/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Π.Παπαδίνα.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης και αποχώρησε ο κ.Ζ.Πατσίκας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Π.Παπαδίνα
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ζ.Πατσίκας και αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Τραπεζανλής, Σ.Στουγιάννος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 111/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος και αποχώρησε ο κ.Α.Μαρκούλης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 112/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 113/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης, Α.Μαρκούλης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 121/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Μαρκούλης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι
κ.κ. Ν.Μπέκης, Ν.Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 23-2-2016 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 17-02-2016 αίτηση (Αριθ. Πρωτ. 6092 /17.02.2016), ο ΜΠΕΡΑΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ με ΑΦΜ 078575796 μας προσκόμισε δικαιολογητικά (Ε3 οικονομικών
ετών 2008 και 2009) για επανεξέταση σχετικά με το τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων και του
σχετικού προστίμου που του έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν στην
υπηρεσία μας από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας.
Με την υπ’ αριθ. 2260 (αριθ. πρωτ. 4228/07.08.2012) απόφαση Δημάρχου Βέροιας είχε
καθοριστεί τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος του ανωτέρω υπόχρεου, ποσού
1.090,00 € και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης ποσού 937,00 €, ήτοι συνολικό ποσό
2.027,00 €.
Μετά από έλεγχο των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο ανωτέρω υπόχρεος
διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2008 το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ύψους 55.580,44 € που
χορηγήθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφορούσε συνέπεια αυτοελέγχου
(αυτοπεραίωση) και τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2008 (οικονομικό έτος 2009) βάσει του
βιβλίου εσόδων – εξόδων ανέρχονται σε 30.580,21 €.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έπρεπε να υπολογιστεί για το έτος 2008 (οικονομικό έτος
2009) τέλος 2% επί ακαθαρίστων εσόδων ύψους 599,61 € [(30.580,21/1,02) = 29.980,60 Χ 2%]
αντί του ποσού των 1.090,00 € και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης (86%) ποσού 515,66 €
(599,61 Χ 86%) αντί του ποσού των 937,00 €.
Όσον αφορά το έτος 2007 (οικονομικό έτος 2008), ο υπόχρεος είχε προσέλθει και με
ένστασή του το Μάιο του 2011 είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει γίνει ήδη
η τακτοποίηση του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων βάσει του βιβλίου εσόδων-εξόδων. Έτσι, τα
ποσά που έχουν βεβαιωθεί στους οικείους ΧΚ 015/2012 και 015 Α/2012, ύψους 577,00 € και
346,00 € αντίστοιχα, είναι τα ορθά.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με τη μερική
διαγραφή ή μη της οφειλής συνολικού ποσού 911,73 € και τυχόν αναλογούντων προσαυξήσεων
στο όνομα ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ με ΑΦΜ: 078575796, σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί και αφορά το έτος 2008:
Α/Α
Χ.Κ.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ
022/2013 ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1.090,00
490,39
(1090,00-599,61)
022Α/2013 ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
937,00
421,34

ΣΥΝΟΛΟ

(937,00-515,66)
911,73

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 6092/17-2-2016 αίτηση του Σ.Μπεράτη.
3.- Την υπ’ αριθ. 2260/2012 απόφαση Δημάρχου Βέροιας.
4.- Τους υπ’ αριθ. 22 και 22Α/2013 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 2009, ανέρχονται στο ποσό
των 30.580,21€ αντί του εσφαλμένου ποσού των 55.580,44 €.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων 96
και 174 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 911,73€ (ήτοι 490,39€ από τον 22/2013 χρημ.
κατάλογο + 421,34€ από τον 22Α/2013 χρημ. κατάλογο = 911,73€) από τους υπ’ αριθ. 22 και
22Α/2013 χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας, που επιβλήθηκε στον Σταύρο Μπεράτη
του Νικήτα με την υπ’ αριθ. 2260/2012 απόφαση Δημάρχου Βέροιας

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 138 / 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.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Α.
Ι.
Ν.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Γκεκόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 17-3-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

