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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΨΙΚΟΩΨΕ-ΕΚΔ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
15.4.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 106/2020
ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων .
Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 15η του μήνα Απριλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67
παρ. 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’
55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
Μετά από τη με Α.Π. 7232/10-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από
τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών & Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (09) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά
περιφοράς συνεδρίαση οι έξι (06) Σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι κάτωθι:
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος),
4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).
Απόντες : 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 3) Ράπτου Όλγα (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν με τηλεεργασία
Κλεαρέττη ΔΕ Διοικητικού.

απο την οικία της από τη Δημοτική υπάλληλο Κουκουτέγου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, με συμμετέχοντες έξι (06)
Συμβούλους από τους εννέα (09) και αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις για τη σύγκληση δια περιφοράς
συνεδρίασης με τις διατάξεις του αρ.67 παρ. 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση πέντε (05)
έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως
έκτακτα .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Έχοντας υπόψη
- Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπου μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι:
Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
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«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.»

- Tην παρ.1κ του αρ. 72 του Ν4623/9-8-2019 σύμφωνα με την οποία:
Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
-Το από 01/04/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο κατόπιν της
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2888/4-2-2020 αίτηση η κα Ανθιμιάδου Δήμητρα του Γεωργίου (ΑΦΜ 152086668), μας
γνωστοποίησε ότι της παρακρατήθηκε μέσω κατάσχεσης του τραπεζικού της λογαριασμού ποσό ύψους
125,60€ (κατάσχεση με αριθμό πρωτοκόλλου 2522/31-1-2020, Διπλότυπο Είσπραξης με αριθμό 949/17-22020, Άρση της κατάσχεσης με αριθμό 4039/17-2-2020) για μία κλήση ΚΟΚ έτους 2009. Όμως έως ότου η
τράπεζα αποστείλει την επιταγή με το ποσό κατάσχεσης ,στην ταμειακή υπηρεσία, προέκυψαν τόκοι επί του
ποσού οφειλής οι οποίοι θα πρέπει να διαγραφούν, μαζί και με τους τρέχοντες τόκους υπερημερίας.
-Την αριθμ. πρωτ.2888/04-02-2020 αίτηση της ανωτέρω
Δεδομένου ότι ο κατάλογος είναι βεβαιωμένος παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διαγραφεί η
κατωτέρω οφειλή.

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.)

ΠΟΣΟ

1069/2020

0,50 € +( τρέχοντες τόκοι

(1526/2013)

υπερημερίας )

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει των παραπάνω:
Να αποφασίσει σχετικά με την διαγραφή των οφειλών.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την διαγραφή των κατωθι οφειλών:
ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.)

ΠΟΣΟ

1069/2020

0,50 € +( τρέχοντες τόκοι

(1526/2013)

υπερημερίας )
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
2

ΑΔΑ: ΨΙΚΟΩΨΕ-ΕΚΔ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 16.4.2020
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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