ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 16/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 475/2010
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής μέρους βεβαιωθέντος ποσού από τον
χρηματικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008 περί προστίμων
ΚΟΚ και επιστροφής χρημάτων από το Δήμο στην Όλγα Γιαμά.

Σήμερα 5 Ιουλίου του έτους 2010 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 1-7-2010 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 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Ε.
Ι.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Τσιαμήτρος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης

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
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Παπαστεργίου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 441/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Παπαστεργίου.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 442/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 443/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 451/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 457/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 479/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη , που έχει ως εξής:
Με την από 31-05-2010 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΧΡΕΩΝ η ΓΙΑΜΑ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ειδοποιήθηκε να καταβάλλει οφειλές της από
τροχαίες παραβάσεις συνολικού ποσού 324,68 € (261,80 € κεφάλαιο + 62,88 € προσαυξήσεις
εκπροθέσμου καταβολής).

Η παραπάνω με την από 31-05-2010 (α.π. 5224) αίτησή της ζήτησε ρύθμιση
της οφειλής της σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 63 του Ν.3801/2009, δηλ.
διαγραφή των προσαυξήσεων και μείωση του κεφαλαίου κατά 10% λόγω εφάπαξ
καταβολής.
Με το αρ. 4640/01-06-2010 διπλότυπο είσπραξης του ειδικού ταμείου Δ.
Βέροιας πλήρωσε το ποσό των 235,82 € (κεφάλαιο 261,80 €- 10%).
Με την α.π. 5225/31-05-2010 νέα αίτησή της η κα Γιαμά Όλγα προσκόμισε το
Δ.Υ./31-05-2010 έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας από το οποίο προκύπτει ότι μία
απο τις τροχαίες παραβάσεις που πλήρωσε (9890/12-04-2005 του ΗΜΒ8941 Ε.Ι.Χ.),
δεν ήταν δική της οφειλή διότι το αυτοκίνητο αυτό το είχε μεταβιβάσει νωρίτερα και
γιαυτό ζητά τη διαγραφή αυτής της οφειλής και επιστροφή του ποσού που
αχρεωστήτως κατέβαλλε (65,50 € - 10% = 58,95 €).
Σύμφωνα με τίς παράγρ. 1 και 2 του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114
Α΄/08-06-2006)
" 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. "
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17-5/5-6-59 "Περι
Οικονομικής Διοικήσεως & Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων" για την
επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων απαιτείται σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει :
Α. Τη διαγραφή του ποσού των 65,50 € από το Χ.Κ. 8/08 δηλ. τη μείωση του
ποσού των 105,20 € σε 39,70 €(105,20-65,50=39,70 €) από την μερίδα της Γιαμά
Όλγας του Παναγιώτη προκειμένου το ποσό των 65,50 € να βεβαιωθεί στον

πραγματικό οφειλέτη που σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο της Δημοτικής
Αστυνομίας είναι ο Παπαγιαννόπουλος Ευάγγελος του Νικολάου ΑΦΜ 076712658.
Β. Την επιστροφή του ποσού των 58,95 € στην κα Γιαμά Όλγα του
Παναγιώτη.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την από 1-6-2010 αίτηση της Όλγας Γιαμά, με την οποία ζητά από το Δήμο να
της επιστραφεί το ποσό των € 58,95, που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται.
3.- Το από 31-5-2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου.
4.- Ότι στον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα ΚΟΚ» οικονομικού έτους 2008, με α/α
βεβαίωσης 8 βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στην παραπάνω το ποσό των € 105,20 αντί
του ορθού € 39,70.
5.- Το γεγονός ότι το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στην παραπάνω
οφειλέτη.
6.- Το με αριθ. 4640/1-6-2010 διπλότυπο είσπραξης του Ειδικού Ταμείου του Δήμου
μας.
7.- Ότι δίκαιο και νόμιμο είναι να επιστραφεί το ποσό των € 58,95 στην παραπάνω
αιτούσα, που πληρώθηκε χωρίς να οφείλεται σύμφωνα με την έκθεση υπολογισμού
του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
8.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α. 8261 «Λοιπές επιστροφές»
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.

9.- Τις διατάξεις του άρθρου 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους του βεβαιωθέντος ποσού των € 105,20 από
τον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα ΚΟΚ» του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους
2008 από το όνομα της οφειλέτη Όλγας Γιαμά με α/α βεβαίωσης 8, ύψους € 65,50.
Β) Εγκρίνει την επιστροφή ποσού € 58,95, που πληρώθηκε στον Δήμο, χωρίς
να οφείλεται, από την Όλγα Γιαμά με το υπ’ αριθ. 4640/1-6-2010 διπλότυπο
είσπραξης του Ειδικού Ταμείου του Δήμου Βέροιας συνολικού ποσού € 235,62. αντί
της πραγματικής οφειλής της εκ ποσού € 176,67.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 58,95 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 8261 «Λοιπές
επιστροφές» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για να διατεθεί στην
παραπάνω δικαιούχο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 475 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
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Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-8-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

