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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
6Η Συνεδρίαση 08-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13/2022
ΘΕΜΑ: Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω οίκοθεν είσπραξης για τον
Κούρτη Βασίλειο και Κούρτη Σοφία.
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 8η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΕΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1929/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
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6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής
την με αριθμ. Πρωτ.: 294/10-01-2022
εισήγηση του
αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος εσόδων και δημοτικής περιουσίας κ . Γκαιδατζή
Σωτήρη η οποία έχει ως εξής :

Σχετ.: 1) Τα άρθρα 174 & 192 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α΄.
2) Την περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10
ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄.
3) Tην περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
ΦΕΚ 134/09-08-2019 τ.Α΄.
4) Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
με αρ. πρωτ.5008/07-04-2021 & 5006/07-04-2021.
5) Οι αποδείξεις είσπραξης με αρ.1400/21-04-2021 & 1401/21-04-2021.
6) Η με αρ.πρωτ.26712/10-12-2021 αίτηση της Κούρτη Σοφίας.
7) Η με αρ.πρωτ.26714/10-12-2021 αίτηση του Κούρτη Βασίλη.

Σύμφωνα με την περ. δ της παρ.1 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α’
διαγραφές γίνονται: «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.»
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α’ και την
περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’ όπως
αντικαταστάθηκαν από την περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ΦΕΚ
134/09-08-2019 τ.Α’, από 09-08-2019 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου «αποφασίζει για [..]
τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων.»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την είσπραξη μισθωμάτων,
δημιουργήθηκαν στις 7/4/2021 οι χρηματικοί κατάλογοι με αρ.πρωτ.5008 & 5006 που έλαβαν
αριθμό οριστικής βεβαίωσης 3/13-04-2021 και 4/13-04-2021 αντίστοιχα.. Αυτοί οι κατάλογοι
αφορούν το μίσθωμα των 400 ευρώ/μήνα του περιπτέρου της διεύθυνσης Μισούντος &
Υμηττού, που εκμισθώνεται στην κα ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ και αφορά την περίοδο από τον
Απρίλιο μέχρι και τον Νοέμβριο του έτους 2021, και το μίσθωμα των 322,40 ευρώ/μήνα του
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περιπτέρου της διεύθυνσης Υμηττού & Τσάφου που εκμισθώνεται στον κο ΚΟΥΡΤΗ
ΒΑΣΙΛΗ και αφορά την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2021.
Σας ενημερώνουμε ότι τα δύο μισθώματα για τον μήνα Απρίλιο εισπράχθηκαν με οίκοθεν
βεβαιώσεις και για τις πράξεις εκδόθηκαν η απόδειξη είσπραξης με αρ.1400/21-04-2021 και η
απόδειξη είσπραξης με αρ. 1401/21-04-2021, με αποτέλεσμα να φαίνεται ως ανεξόφλητο το
ποσό που βρίσκεται στους χρηματικούς καταλόγους, ως μη όφειλε.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε απάντηση των αιτήσεων με αρ.πρωτ.26712/10-12-2021 της
κας Κούρτη Σοφία και αρ.πρωτ.26714/10-12-2021 του κου Κούρτη Βασίλη, παρακαλούμε
όπως λάβετε απόφαση διαγραφής του ποσού των 400 ευρώ από τον κατάλογο με αρ.πρωτ.
5008/07-04-2021 και το ποσό των 322,40 ευρώ από τον κατάλογο με αρ.5006/07-04-2021.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος εσόδων και δημοτικής
περιουσίας
 Τα άρθρα 174 & 192 του Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α
 Την περίπτωση ι.ε.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α΄.
 Tην περίπτωση κ.1.i. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ΦΕΚ 134/09-08-2019 τ.Α
 Τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου με αρ.
πρωτ.5008/07-04-2021 & 5006/07-04-2021
 Τις αποδείξεις είσπραξης με αρ.1400/21-04-2021 & 1401/21-04-2021.
΄.
 Την με αρ.πρωτ.26712/10-12-2021 αίτηση της Κούρτη Σοφίας
 Την με αρ.πρωτ.26714/10-12-2021 αίτηση του Κούρτη Βασίλη.
 Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού των 400 ευρώ από τον κατάλογο με αρ.πρωτ. 5008/07-042021 στο όνομα της Κούρτη Βασιλικής και το ποσό των 322,40 ευρώ από τον κατάλογο με
αρ.5006/07-04-2021 στο όνομα του Κούρτη Βασίλη, για τους λόγους που αναφέρονται
αναλυτικά στο εισηγητικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
08/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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