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                                               25Η Συνεδρίαση /28-9-2015 
 
                                             ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 124/2015 
  
ΘΕΜΑ: Ρύθµιση οφειλών του ΧΑΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ από πρόστιµο ΤΑΠ,  για µη 
δηλωθέν ακίνητο της επί της οδού Βασιλ. Αλεξάνδρου 14-16 Καισαριανή. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 25ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 28η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  έτους 
2015 ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 10504/24-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε  (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                 1.Βούρλος ∆ηµήτριος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                     2.Κοντόσταυλος Γεώργιος        
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γε(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 10ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των µελών την εισήγηση της Προϊσταµένης Τµήµατος ∆ηµ. Προσόδων 
Α. Ατραίδου    η οποία έχει ως εξής: 
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καισαριανη:22/9/15 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αρ.Πρωτ:10397  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Πληροφορίες:κα Ατραίδου Αναστασία 
 
 
                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                     ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜ.∆ΗΜ.ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
                                      ΑΤΡΑΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
 
                                                      ΠΡΟΣ 
                                ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΧΑΤΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΤΑΠ, ΓΙΑ ΜΗ ∆ΗΛΩΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 14-16- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
 
 
 
    Ο κ. ΧΑΤΣΙΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ είναι ιδιοκτήτης ακινήτου 84,4 τ.µ. επί της οδού Βασ 
Αλεξάνδρου 14-16 Καισαριανή. 
Από έλεγχο στοιχείων του διαµερίσµατος του προέκυψε οφειλή στο ΤΑΠ & 
Πρόστιµα από µη σωστή δήλωση των τετραγωνικών. Το συνολικό ποσό της οφειλής 
ήταν 635,04 €. 
Πλήρωσε την οφειλή του τέλους Π.Ο.Ε. και τρέχοντος έτους και ζητάει µε αίτηση 
του  µε αριθµ. πρωτοκ. 9744/07-09-2015 όπως διευθετηθεί το ποσό των 423,36 € το 
οποίο προκύπτει από πρόστιµο που του επεβλήθη λόγω της µη δήλωσής του, σε πέντε 
(5) δόσεις. 
 
Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                      ΑΤΡΑΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
 
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε  να ληφθεί σχετική  απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 
Επιτροπή. 
                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
                                           Μετά από διαλογική συζήτηση 



 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την διευθέτηση του ποσού των τετρακοσίων είκοσι  τριών ευρώ και τριάντα 
έξι λεπτών (423,36€) σε πέντε δόσεις (5),  βάση της µε αριθ. πρωτ. 9744/07-09-2015 
αίτησης του ο κ. ΧΑΤΣΙΟΥ  ΜΙΧΑΛΗ. 
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση, το χρηµατικό ποσό των 
423,36€  προκύπτει  από πρόστιµο που του επεβλήθη λόγω της µη δήλωσης, του 
συγκεκριµένου ακινήτου στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας. 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                      1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                      2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                      3.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
                                                                      4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                      5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                                                                                     
   ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
   
                                                                                  Καισαριανή  29/9/2015 
                                                                    Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


