: 77-7
INFORMATIC
S
DEVELOPME
NT AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
---------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.16 13:56:01
EEST
Reason:
Location: Athens

Κερατσίνι: 16/6/2014
Αριθ. πρωτ.: 38528

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 10-06-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2014
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΜΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ (Κ.Μ.)»
Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημο τικό
Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 36721/06-06-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η
οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν
και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)Βενέτης Αναστάσιος
2)Δαβγιώτη Ελένη
3)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία
4)Δατσέρη Βασιλική
5)Ζούπης Ζαχαρίας
6)Θεοχάρης Διονύσιος
7)Καλαμαράς Γεώργιος
8)Καψοκόλης Πέτρος
9)Κούβαρης Κωνσταντίνος
10)Κουλούκης Δημήτριος

11)Λάλος Ιωάννης
12)Λούπης Άγγελος
13)Μαθιουδάκη Ειρήνη
14)Μαρτάκης Νικόλαος
15)Μανουσιάδης Χαράλαμπος
16)Μελά-Ψαρρού Αγγελική
17)Μελάς Φώτιος
18)Οικονομάκης Νικόλαος
19)Πάστρα Χαρίκλεια
20)Πατίδης Ηλίας

21) Σενικίδου Μαρία
22) Τρέχας Αντώνιος
23)Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα
24)Φλυτζάνης Αλέξανδρος
25)Χονδροκούκης Γεώργιος
26)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
27)Χρυσός Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Γαβαλά Νικολέττα
2)Γεωργακοπούλου Γεωργία
3)Μαράκου Μαρία
4)Μαϊλη Μαρία
5)Μελάς Σταύρος

6)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος
7)Μόσχου Ειρήνη
8)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία
9)Μυργιαλή Χρυσούλα
10)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος

11)Τσιρίδης Γεώργιος
12)Τσούτσας Ιωάννης
13)Φωτίου Πολυξένη
14)Χάσκας Γεώργιος

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.
Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία και ο
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κος Αντωνόπουλος Δημήτριος.
Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθησαν οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Μάνος και Παρασκευή Λάππα.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Το 64ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής
ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32225/16-05-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) ορίζονται τα εξής :
1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την
κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα
επι τρία χρόνια αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί
μια τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους δεν έφεραν αποτέλεσμα και
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 φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το
ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Το τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου μας ενημέρωσε τον κο Κατσαφάδο Μιχαήλ με την
υπ’αριθ.375/29.3.2010 Ατομική Ειδοποίηση για την οφειλή μισθωμάτων του αναψυκτηρίου Πάρκου ΠΡΕΣΣΩΦ
χρονικής περιόδου 1.1.2009 έως 31.7.2009 ποσού 11.379,55 €.
Στη συνέχεια συνέταξε τον υπ’ αριθ.34349/12.6.2012 χρηματικό κατάλογο τον οποίο η Ταμειακή
Υπηρεσία οριστικοποίησε με τον υπ’ αριθ. 23/12.8.12 βεβαιωτικό κατάλογο.
Στις 20.6.2013 η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας κίνησε διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
προς όλες τις τράπεζες και από την Τράπεζα ALPHA BANK αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό ύψους 1.098,06€ με
το οποίο η υπηρεσία πίστωσε τη συνολική του οφειλή (968,08 € κεφάλαιο και 125,98 € προσαυξήσεις)
Στη συνέχεια ο μισθωτής και οφειλέτης κος Κατσαφάδος Μιχαήλ κατέθεσε στην υπηρεσία μας την υπ’
αριθ. 80820/16.12.2013 αίτηση με την οποία ζήτησε:
α) Την άρση των κατασχέσεων των τραπεζικών του λογαριασμών
β) Την επιστροφή των χρημάτων που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς
γ) Την άρση της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας
δ) Τη διαγραφή των οφειλών του
Για να αιτιολογήσει τη βασιμότητα του αιτήματός του κατέθεσε το υπ’αριθ.134/5.11.2013 έγγραφο της
ΔΗΚΕΠΑ (που υπογράφει ο πρόεδρος) με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο κος Κατσαφάδος Μιχαήλ είχε εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις του για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Πάρκου ΠΡΕΣΣΩΦ για όλο το 2009 στη ΔΗΚΕΠΑ.
Προς επιβεβαίωση του γεγονότος επισυνάπτεται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού με τις οικονομικές κινήσεις
του κ.Κατσαφάδου Μιχαήλ.
Η Ταμειακή Υπηρεσία υπέβαλε το υπ’ αριθ. 8297/7.2.14 έγγραφο-ερώτημα προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
μας η οποία με το υπ’ αριθ. 17363/13.4.14 απαντητικό έγγραφό της συστήνει στην υπηρεσία μας, στα πλαίσια
της χρηστής διοίκησης,τη διαγραφή του ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, την άρση της επιβληθείσας
κατάσχεσης εις χείρας τρίτων και την επιστροφή ποσού 1.095,06€ που αποδόθηκε από την Τράπεζα ALPHA
BANK ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

: 77-7

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού Κώδικα
(Ν3463/06) παρακαλούμε το σώμα να αποφασίσει για τη διαγραφή ή μη ποσού 10.293,41€, πλέον
προσαυξήσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη:
1) Το προαναφερθέν έγγραφο
2) Το άρθρο 174 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006
3) Την υπ’αριθ.375/29.3.2010 Ατομική Ειδοποίηση για την οφειλή μισθωμάτων από τον κο Κατσαφάδο
Μιχαήλ
4) Τον υπ’ αριθ.34349/12.6.2012 χρηματικό κατάλογο τον οποίο η Ταμειακή Υπηρεσία οριστικοποίησε με
τον υπ’ αριθ. 23/12.8.12 βεβαιωτικό κατάλογο
5) Την υπ΄αριθ. 80820/16.12.2013 πρωτ. αίτηση του κου Κατσαφάδου Μιχαήλ
6) Το υπ’ αριθ. 8297/7.2.14 έγγραφο-ερώτημα προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου
7) Το υπ’ αριθ. 17363/13.4.14 απαντητικό έγγραφό της Νομικής Υπηρεσίας
8) Το υπ’αριθ.134/5.11.2013 έγγραφο της ΔΗΚΕΠΑ
και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα,
έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Δαβγιώτη Ελένη, Δασκαλάκη Αννα-Μαρία, Δατσέρη Βασιλική, Καψοκόλης Πέτρος, Μαθιουδάκη Ειρήνη, Μελάς
Φώτιος, Οικονομάκης Νικόλαος, Πάστρα Χαρίκλεια, Τρέχας Αντώνιος, Χονδροκούκης Γεώργιος, Χρυσός
Αλέξανδρος και Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κου Λάλου Ιωάννη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ)
Εγκρίνει τη διαγραφή των χρεών του κου Κατσαφάδου Μιχαήλ ποσού των 10.293,41€, πλέον προσαυξήσεων,
διότι ο ανωτέρω έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (178)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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