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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  104 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/4/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4353 /15.4.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                       

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  
20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω προφανούς λανθασµένης 
εγγραφής της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
και επαναβεβαίωση ποσών σύµφωνα µε φορολογικά στοιχεία που µας 
κατατέθηκαν. 
  
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
της προϊσταµένης  τµήµατος δηµοτικών προσόδων κ. Ατραίδου 
Αναστασίας  η οποία έχει ως εξής : 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καισαριανή: 14 / 4 / 2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 4288 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Πληροφορίες: κα Ατραϊδου Αναστασία  
Τηλ: 213 2010752            
   
                                                             ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                                                   ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                                 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση διαγραφής οφειλών λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας 
ύλης  σε οριστικούς  βεβαιωτικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση ποσών σύµφωνα µε φορολογικά        
 στοιχεία που µας κατατέθηκαν   
 
Σχετ.: 1) Τα άρθρα 19, 93, 157, 170 και 174 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τεύχος Α’  
          «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»    

2) Ο Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2006 τεύχος Α’ «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
          Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
          3) Το Β.∆. 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α’ 
          4) Ο  N. 1080/20-22-10-1980 ΦΕΚ 246 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
          5) Ο  Ν. 1828/89 ΦΕΚ 2/03-01-1989 τεύχος Α' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
          6) Ο  Ν. 4174/13 ΦΕΚ 170/26-07-2013 τεύχος Α’ 
          7) Ο  Ν. 4224/13 ΦΕΚ 288/31-12-2013 τεύχος Α’ 
          8) Η αρ.πρωτ. 10503/6-11-2006 άδεια λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος  
          «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας του ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
          µε Α.Φ.Μ. 039014437, ∆.Ο.Υ.Αµαρουσίου , µε διεύθυνση λειτουργίας την Εθνικής Αντίστασης  
          αρ.226 



          9) Καταχώρηση ποσού της τάξης των τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι      
           τεσσάρων λεπτών ( 3622,24 ευρώ ) από τέλος 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων ετών     
           2006-2010 στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ    
           Α.Φ.Μ. 039014437, ∆.Ο.Υ.Αµαρουσίου, µε διεύθυνση λειτουργίας την Εθνικής Αντίστασης  
           αρ.226, στον βεβαιωτικό κατάλογο του ∆ήµου µε αριθµό 18/09-10-2012.  
         10) Καταχώρηση ποσού της τάξης των επτά χιλιάδων διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και   
            σαράντα οκτώ λεπτών ( 7244,48 ευρώ ) από πρόστιµο τέλους 2% και 0,5% επί ακαθάριστων  
            εσόδων  ετών 2006-2010  στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του   
            ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε Α.Φ.Μ. 039014437, ∆.Ο.Υ.Αµαρουσίου , µε διεύθυνση   
            λειτουργίας την Εθνικής Αντίστασης αρ.226, στον βεβαιωτικό κατάλογο του ∆ήµου µε αριθµό  
            16/09-10-2012.  
 
 
          Παρακαλούµε όπως προβείτε σε διαγραφή της οφειλής της τάξης των τριών χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( 3622,24 ευρώ ) , που εγγράφηκε στον βεβαιωτικό 
κατάλογο αρίθµ.18/09-10-2012 από τέλος 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων ετών 2006-2010, 
όπως και οφειλής της τάξης των επτά χιλιάδων διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών ( 7244,48 ευρώ )  που εγγράφηκε στον βεβαιωτικό κατάλογο αριθµ.16/09-10-2012 από 
πρόστιµο τέλους 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων ετών 2006-2010, λόγω προφανούς 
λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους , καθότι η 
βεβαίωση έγινε βάσει στοιχείων που αναζητήθηκαν και δόθηκαν στην υπηρεσία µας από τη ∆.Ο.Υ. 
Αµαρουσίου, που όµως αναφέρονταν σε αριθµό δύο ( 2 ) καταστηµάτων της εταιρίας 
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ένα εκ των οποίων είναι το αναφερόµενων στα ως άνω σχετικά της 
διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.226. για το έτος 2006. 
           Το οφειλόµενο τέλος 2% και 0,5% της εταιρίας ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το έτη 
2007-2010, που προκύπτει από τα νόµιµα δικαιολογητικά που ήρθαν σε γνώση της υπηρεσίας µας, 
µετά την κατάθεση των περιοδικών ΦΠΑ και των Εκκαθαριστικών ΦΠΑ  των ετών αυτών καθιστούν 
νέα φορολογικά στοιχεία που θα στηριχθεί η επαναβεβαίωση. Το ποσό από τέλος 2% και 0,5% επί 
ακαθαρίστων εσόδων για την χρήση 2006-2010 είναι 2.523,49 ευρώ και το ποσόν για πρόστιµο τέλους 
2% και 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων ετών 2006-2010 είναι 2.523,49 ευρώ. Παρακαλούµε για την 
έγκριση ή µη των διαγραφών και των βεβαιώσεων εκ νέου.  
           
                                                                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                               ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                                              ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 
                                                                                                             
 

 Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει την διαγραφή της οφειλής της τάξης των τριών χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι δύο ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( 3622,24 ευρώ ) , που 
εγγράφηκε στον βεβαιωτικό κατάλογο αρίθµ.18/09-10-2012 από τέλος 2% και 
0,5% επί ακαθάριστων εσόδων ετών 2006-2010, όπως και οφειλής της τάξης 



των επτά χιλιάδων διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών ( 7244,48 ευρώ )  που εγγράφηκε στον βεβαιωτικό κατάλογο 
αριθµ.16/09-10-2012 από πρόστιµο τέλους 2% και 0,5% επί ακαθάριστων 
εσόδων ετών 2006-2010, λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της 
φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους , καθότι η 
βεβαίωση έγινε βάσει στοιχείων που αναζητήθηκαν και δόθηκαν στην 
υπηρεσία µας από τη ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου, που όµως αναφέρονταν σε αριθµό 
δύο ( 2 ) καταστηµάτων της εταιρίας ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ένα εκ των 
οποίων είναι το αναφερόµενων στα ως άνω σχετικά της διεύθυνσης Εθνικής 
Αντίστασης αρ.226. για το έτος 2006. 
           Το οφειλόµενο τέλος 2% και 0,5% της εταιρίας ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το έτη 2007-2010, που προκύπτει από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά που ήρθαν σε γνώση της υπηρεσίας µας, µετά την κατάθεση 
των περιοδικών ΦΠΑ και των Εκκαθαριστικών ΦΠΑ  των ετών αυτών 
καθιστούν νέα φορολογικά στοιχεία που θα στηριχθεί η επαναβεβαίωση. Το 
ποσό από τέλος 2% και 0,5% επί ακαθαρίστων εσόδων για την χρήση 2006-
2010 είναι 2.523,49 ευρώ και το ποσόν για πρόστιµο τέλους 2% και 0,5% επί 
ακαθαρίστων εσόδων ετών 2006-2010 είναι 2.523,49 ευρώ. 

 

 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 27) Γαβρίλης 
Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    21/4/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


