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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 65η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 4-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 546/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΗΝ Ε’ Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΦΜΥ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 4 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 64016/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋)
4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) 6) Σταυρούλα Βαρλά
(αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Ελένη̋ Καπουσίζογλου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματο̋ του στην ημερήσια διάταξη και το
σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή και τη συζήτησή του ω̋ κατεπείγον.
Στη συνέχεια εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ 64660/4-12-2017
έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστικού –Προϋπολογισμού και Οικονομική̋ Πληροφόρηση̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών
Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
ΣΧΕΤΙΚΑ: Υπ’ αριθ. πρωτ. 76956/3-11-2017 έγγραφα τη̋ Ε’ ΔΟΥ Πειραιά.
Με το ω̋ άνω σχετικό κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μα̋ έκθεση προσωρινού ελέγχου και αντίστοιχη πράξη
επιβολή̋ προστίμου λόγω εκπρόθεσμη̋ υποβολή̋ αρχική̋ προσωρινή̋ δήλωση̋ παρακρατούμενου φόρου από
μισθωτή εργασία και συντάξει̋ (ΦΜΥ) Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνα̋, με έτο̋ αναφορά̋ το 2015, οι οποία
αφορά στην περίοδο παρακράτηση̋ 9/2015.
Το εν λόγω πρόστιμο βεβαιώθηκε με την με αριθ. 9978880950900120521170699900062 ταυτότητα οφειλή̋
ποσού 102,40 €.
Ω̋ εκ τούτου, λαμβάνοντα̋ υπόψη
1. Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010
2. Το ΠΔ 80/2016
3. Τo με αριθ. πρωτ. 76956 /3-11-2017 έγγραφο τη̋ Ε’ ΔΟΥ Πειραιά.
Καλείται η οικονομική επιτροπή όπω̋ αποφασίσει:
Την έγκριση και διάθεση πίστωση̋ ποσού 102,40€ για την εξόφληση προστίμου στην Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά που
βεβαιώθηκε λόγω εκπρόθεσμη̋ υποβολή̋ αρχική̋ προσωρινή̋ δήλωση̋ παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή
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εργασία και συντάξει̋ (ΦΜΥ) με έτο̋ αναφορά̋ το 2015,
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋

(περίοδοι

παρακράτηση̋ 9/2015), του

Δήμου

Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. ……….-04/12/2017,
βαρύνει τον Κ.Α.
00.6821.0002 με τίτλο «Φορολογικά Πρόστιμα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010
3.Το ΠΔ 80/2016
4.Την με αριθ. 9978880950900120521170699900062 ταυτότητα οφειλή̋
5. Τo με αριθ. πρωτ. 76956 /3-11-2017 έγγραφο τη̋ Ε’ ΔΟΥ Πειραιά.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωση̋ ποσού 102,40€ για την εξόφληση προστίμου στην Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά
που βεβαιώθηκε λόγω εκπρόθεσμη̋ υποβολή̋ αρχική̋ προσωρινή̋ δήλωση̋ παρακρατούμενου φόρου από
μισθωτή εργασία και συντάξει̋ (ΦΜΥ) με έτο̋ αναφορά̋ το 2015, (περίοδοι παρακράτηση̋ 9/2015), του Δήμου
Κερατσινίου Δραπετσώνα̋.
●Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. ……….-04/12/2017, βαρύνει τον Κ.Α.
00.6821.0002 με τίτλο «Φορολογικά Πρόστιμα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (546)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 04-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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