
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  19- 9 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 175/2011                                               
 
 
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ για καταβολή φορολογικών προστίµων στη ∆.Ο.Υ. 
Αµπελοκήπων. Ορισµός υπολόγου. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Τρίτη 19ην Σεπτεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 12932/15-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από 
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν:  
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 
ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος, η) Λαδάς Παράσχος, µέλος θ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ον  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι      
Α.    Σύµφωνα µε το Π.∆. 186/92 ΚΒΣ άρθρο 2 και άρθρο 20 «υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων είναι και τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου µας, επίσης και στην υποβολή στοιχείων 
για διασταύρωση». 
     Επειδή τα Νοµικά πρόσωπα του πρώην ∆ήµου Μενεµένης Α΄και  Β΄ΚΑΠΗ και το Πνευµατικό 
Κέντρο Μενεµένης, δεν  υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και θα υποβληθούν εκπρόθεσµα, 
επιβάλλεται η καταβολή προστίµου 50,00 € για καθένα  δηλαδή  (3 Νοµικά πρόσωπα Χ 50,00 
€ = 150,00 €).  
 
Β .  Επίσης λόγω της κατάργησης των Νοµικών Προσώπων των δύο ∆ήµων Πνευµατικών 
Κέντρων και Οργανισµού Αθλητισµού  και της συγχώνευσης των Νοµικών προσώπων Α΄ και 
Β΄ΚΑΠΗ Αµπελοκήπων, Α΄ και Β’ ΚΑΠΗ Μενεµένης, Οργανισµού Σχολικής και Προσχολικής 
Αγωγής και Παιδικών Σταθµών Αµπελοκήπων επιβάλλεται η διακοπή εργασιών τους στην 
∆.Ο.Υ.  
Η προθεσµία διακοπής εργασιών  είναι 10 ηµέρες από την ∆ηµοσίευση στο ΦΕΚ της 
κατάργησής τους.  ΄Ηδη ο ∆ήµος µας είναι εκπρόθεσµος σ΄αυτές τις ενέργειές  του,  διότι το 
ΦΕΚ αριθµ. 874 δηµοσιεύτηκε 17-5-2011 περί κατάργησης  των τριών Νοµικών Προσώπων 
που αναφέρονται παραπάνω και  τα  ΦΕΚ αριθµ. 1098 την 2-6-2011 και 1431 την 16-6-2011 
περί συγχώνευσης των Νοµικών Προσώπων των τεσσάρων ΚΑΠΗ , του Οργανισµού Σχολικής 
και Προσχολικής Αγωγής και του Παιδικού Σταθµού Αµπελοκήπων και πρέπει να καταβάλλει 
στη ∆.Ο.Υ. το ποσό των 50,00 € για κάθε ένα από τα 8 Νοµικά Πρόσωπα ως πρόστιµο 
εκπρόθεσµης δήλωσης διακοπής εργασιών (8 Χ 50,00€ =400,00 €). 
 



Γ. Επίσης  διαπιστώθηκε ότι  επιβλήθηκε πρόστιµο 1.800,00 € στο καταργηθέν Νοµικό 
Πρόσωπο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αµπελοκήπων από την ∆.Ο.Υ. για περίπτωση µη 
απόδοσης  ΦΠΑ, κατά το χρονικό διάστηµα 1995-1996 για περίπτωση διοργάνωσης συναυλίας 
σε πολιτιστική εκδήλωσή του. 
  
∆. Για τους παραπάνω λόγους  και προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής των 
εργασιών στη ∆.Ο.Υ.,  πιθανόν να προκύψουν και άλλα πρόστιµα που θα επιβληθούν από την 
∆.Ο.Υ . για τα πρώην Νοµικά Πρόσωπα,( τα οποία σηµειωτέον  δεν είχαν Λογιστή για 
καθοδήγησή τους  στην  εφαρµογή του Κ.Β.Σ.,) επιβάλλεται ψήφιση 6.000,00€ µε αιτιολογία 
καταβολή φορολογικών προστίµων η οποία  θα βαρύνει τον Κ.Α .00.6821 του σκέλους  των 
εξόδων του προϋπολογισµού 2011. 
 
Ε. Για το ανωτέρω ποσό των 6.000,00 € θα εκδοθεί χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Αχιλλέα Ευθυµιάδη, ο οποίος ως υπόλογος  θα διενεργήσει τις 
οιεσδήποτε πληρωµές των προστίµων στη ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων. Η λογιστική τακτοποίηση του 
ποσού των 6.000,00€ θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  Β.∆/τος από 17-5-1959 
«περί οικονοµικής διαχείρισης και οικονοµικών των ΟΤΑ» µέχρι 30-11-2011.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ         
     

Α). Ψηφίζει πίστωση ποσού ψήφιση 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6821 του σκέλους  των 
εξόδων του προϋπολογισµού 2011για καταβολή φορολογικών προστίµων στη ∆.Ο.Υ. 
Αµπελοκήπων. 
 
Β) Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 6.000,00 € στο όνοµα του 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Αχιλλέα Ευθυµιάδη, ο οποίος ως υπόλογος  θα 
διενεργήσει τις οιεσδήποτε πληρωµές των προστίµων στη ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων. Η λογιστική 
τακτοποίηση του ποσού των 6.000,00€ θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  του  Β.∆/τος 
από 17-5-1959 «περί οικονοµικής διαχείρισης και οικονοµικών των ΟΤΑ» µέχρι 30-11-2011.  
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   175/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   20-9-2011                 
 

       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


