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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          25/09/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              10089    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    23/09/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  176 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 16ης/23.09.2019,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 23η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 23/09/2019, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  20:00 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.9854/19.09.2019, 
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 έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία 1. Καλαλής Εµµανουήλ 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Μαζαράκης Ευγένιος  
  5. Γαβρίλη Αγγελική  
  6. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  7. Σταµέλος Ηλίας  
  8. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  9. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  
21. Παραγυιού Άννα  
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22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  ∆ιαγραφή οφειλών λόγω λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας 
ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  
έδωσε τον λόγο στην  προϊσταµένη δηµοτικών εσόδων κ. Ατραίδου 
Αναστασία η οποία παρουσίασε την υπ΄ αριθµ. 9770/17-09-2019 εισήγηση 
της που έχει ως εξής: 
 
 
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.∆. 24/9-10/1958 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α’ 
          4) Ο  N. 1080/20-22-10-1980 ΦΕΚ 246 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε ή       
συµπληρώθηκε µε τους          
           Ν. 1828/89, Ν. 1900/90, Ν. 3254/2004 , Ν. 4257/2014. 
           5) Ο  Ν. 4174/13 ΦΕΚ 170/26-07-2013 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν. 4623/ΦΕΚ Α’     
           134/ 09-08-2019 
          6) Ο  Ν. 4224/13 ΦΕΚ 288/31-12-2013 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν. 4514/ΦΕΚ Α’  
          14/30-01-2018   
          7) Η αρ.πρωτ. 689/15-01-2004 άδεια λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος  
          «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε Α.Φ.Μ. 
125854965,   
           ∆.Ο.Υ.Βύρωνα , µε διεύθυνση λειτουργίας την Εθνικής Αντίστασης αρ.228. 
          8) Υπόλοιπα ποσών από πρόστιµο τέλους 2% επί ακαθάριστων εσόδων 
(ΧΡΗΣΗ 2004-2006)     
          1.174,15€και τέλους 2% (ΧΡΗΣΗ 2004-2006) 1.761,78€ στους βεβαιωτικούς 
καταλόγους του     
           ∆ήµου µε αριθµό βεβαίωσης 6, 7/07-05-2005.  
          9) Καταχώρηση ποσού της τάξης των 3.138,29€ (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) από 
τέλος 2% και 0,5% επί      
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            ακαθάριστων εσόδων  ετών 2007-2010  και 6.276,58€ (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) 
από πρόστιµο  
            τέλους 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων  ετών 2007-2010  στους 
βεβαιωτικούς   
            καταλόγους του ∆ήµου µε αριθµό 18,16/09-10-2012.  
 
          Παρακαλούµε όπως προβείτε σε διαγραφή της οφειλής των ποσών από 
πρόστιµο τέλους 2% επί ακαθάριστων εσόδων (ΧΡΗΣΗ 2004-2006) 1.174,15€ και 
τέλους 2% (ΧΡΗΣΗ 2004-2006) 1.761,78€ στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 
∆ήµου µε αριθµό βεβαίωσης 6, 7/07-05-2005 επειδή το ποσό της κύριας οφειλής 
(τέλος και πρόστιµο) έχει εξοφληθεί και το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής (τέλος 
και πρόστιµο) που έχει αποµείνει είναι το ποσό που γράφτηκε εκ παραδροµής και 
βάσει της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου αρ. 179/2008 έχει εγκριθεί η διόρθωση.  
Επίσης να προβείτε σε διαγραφή των ποσών από τέλος 2% και 0,5% επί ακαθάριστων 
εσόδων  ετών 2007-2010  (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) 2.065,27€ και προστίµου από τέλος 
2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων 2007-2010  (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) 5.332,09€ 
στους βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου µε αριθµούς βεβαίωσης 18, 16/09-10-
2012 όπου υπάρχει η καταχώριση ποσού της τάξης των 3.138,29€  
 
(ΧΡΗΣΗ 2006-2010) από τέλος 2% και 0,5% επί  ακαθάριστων εσόδων  ετών 2007-
2010  και 6.276,58€ (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) από πρόστιµο τέλους 2% και 0,5% επί 
ακαθάριστων εσόδων ετών 2007-2010 λόγω προφανούς λανθασµένης εγγραφής της 
φορολογητέας ύλης σε οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους επειδή είχαν 
υπολογιστεί τέλος και πρόστιµο µε βάσει στοιχεία που ζητήθηκαν και δόθηκαν στην 
υπηρεσία µας από την ∆.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ. Τα σωστά ποσά υπολογίστηκαν µε βάσει 
οικονοµικά στοιχεία που µας έφερε ο ίδιος από την εφορία (Ε3) είναι τέλος 1073,02€ 
και πρόστιµο 944,49€ (αφού αφαιρέθηκαν 1ο,2ο,3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 που είχαν 
πληρωθεί) οπότε πρόεκυψαν σαν διαφορά οι παραπάνω διαγραφές. Παρακαλούµε για 
την έγκριση ή µη των διαγραφών.  
              
 
 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την παρουσίαση της προϊσταµένης 
δηµοτικών εσόδων κ. Ατραίδου Αναστασίας έλαβε υπόψη τη σχετική 
νοµοθεσία , είδε τον σχετικό φάκελο µετά από διαλογική συζήτηση η οποία 
καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

Λευκό ψήφισε ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (δεν υπολογίζεται στα παρόντα 
µέλη) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την διαγραφή της οφειλής των ποσών από πρόστιµο τέλους 2% επί 
ακαθάριστων εσόδων (ΧΡΗΣΗ 2004-2006) 1.174,15€ και τέλους 2% (ΧΡΗΣΗ 
2004-2006) 1.761,78€ στους βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου µε αριθµό 
βεβαίωσης 6, 7/07-05-2005 επειδή το ποσό της κύριας οφειλής (τέλος και 
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πρόστιµο) έχει εξοφληθεί και το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής (τέλος και 
πρόστιµο) που έχει αποµείνει είναι το ποσό που γράφτηκε εκ παραδροµής και 
βάσει της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου αρ. 179/2008 έχει εγκριθεί η 
διόρθωση.  
Επίσης την  διαγραφή των ποσών από τέλος 2% και 0,5% επί ακαθάριστων 
εσόδων  ετών 2007-2010  (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) 2.065,27€ και προστίµου από 
τέλος 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων 2007-2010  (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) 
5.332,09€ στους βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου µε αριθµούς 
βεβαίωσης 18, 16/09-10-2012 όπου υπάρχει η καταχώριση ποσού της τάξης 
των 3.138,29€ (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) από τέλος 2% και 0,5% επί  ακαθάριστων 
εσόδων  ετών 2007-2010  και 6.276,58€ (ΧΡΗΣΗ 2006-2010) από πρόστιµο 
τέλους 2% και 0,5% επί ακαθάριστων εσόδων ετών 2007-2010 λόγω 
προφανούς λανθασµένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης σε οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους επειδή είχαν υπολογιστεί τέλος και πρόστιµο µε 
βάσει στοιχεία που ζητήθηκαν και δόθηκαν στην υπηρεσία µας από την 
∆.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ. Τα σωστά ποσά υπολογίστηκαν µε βάσει οικονοµικά 
στοιχεία που µας έφερε ο ίδιος από την εφορία (Ε3) είναι τέλος 1073,02€ και 
πρόστιµο 944,49€ (αφού αφαιρέθηκαν 1ο,2ο,3ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 που είχαν 
πληρωθεί) οπότε πρόεκυψαν σαν διαφορά οι παραπάνω διαγραφές.  
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5)  Μαζαράκης Ευγένιος 6) Γαβρίλη Αγγελική   7) Κιτσέλης 
Εµµανουήλ  8) Σταµέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα   10) 
Πολυχρονάκης Συµεών - Χρήστος11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς 
Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) Καρατζάς Ανδρέας 19) Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  20) Παρασκευά ∆έσποινα  21) Καγιαµπάκη Ειρήνη 22) 
Παραγυιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) 
Μιλτσακάκης Μιχάλης 26)Χατζησάββας Μηνάς 
 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  23/09/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


