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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 143

Θέμα: Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού)
Σήμερα την 7η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00,
συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 18074/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε
νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
– Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της
Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-52020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την
18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατασαρώνης (αναπληρωματικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)- Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος
Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.)
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως
κατεπείγον 1. Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου διενέργειας ( Ανοικτού Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει την ένταξη του ΕΗΔ
θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο
75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής::
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 15870/04.09.2020 επισυναπτόμενη αίτηση, ο κ. Κεραμιανάκης
Αντώνιος ζητεί την διαγραφή των προσαυξήσεων, που προκύπτουν από την μη εξόφληση της οφειλής του (Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας και Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού), λόγω μη ενημέρωσής του.
Η Ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν έρευνας στο gov hub & στο 11888 τον 7/2020, με αφορμή τις φετινές παραγραφές,
βρήκε τα νέα στοιχεία του κου Κεραμιανάκη, δ/νση οικίας Θουκυδίδου 12 Χαϊδάρι και τηλέφωνο 6947604151.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 07.07.2020, ο κος Κεραμιανάκης ενημερώθηκε για την οφειλή και ζήτησε να
στείλουμε την ειδοποίηση με mail, γιατί είναι ναυτικός και είναι εκτός οικίας.
Πριν από αυτή την αλλαγή στοιχείων στην οικονομική διαχείριση, η δ/νση που ήταν περασμένη ήταν η Ανθέων 67.
Επομένως ο βεβαιωτικός κατάλογος του 2015 (4/2015) εστάλη, βάσει των στοιχείων από τη ΔΕΗ και της αρχικής
καταχώρησης από το Τμήμα Εσόδων, στην Ανθέων 67.
Τα μισθωτήρια, που κατέθεσε ο κ. Κεραμιανάκης δείχνουν ότι μίσθωνε ακίνητο 1) από 01.03.2014 ως 01.03.2016
στην Μανιακού 28 Περιστέρι και 2) από 01.10.2014 ως 01.10.2016 στην Θουκιδίδου 12 Χαϊδαρι.
Άρα ο βεβαιωτικός κατάλογος από την Ταμειακή Υπηρεσία πήγε σε λάθος δ/νση.
Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω σας επισυνάπτουμε:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Την με αρ.πρωτ. 15870/04.09.2020 αίτηση του κ.Κεραμιανάκη Αντωνίου
Το με αρ.πρωτ.εσ. 62/25.09.2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων
Την από 24.09.2020 καρτέλα συναλλασσομένου
Το με αρ.πρωτ. 4589/16.06.2014 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ
Την με ημερομηνία 12.03.2014 δήλωση μίσθωσης
Την με ημερομηνία 15.09.2014 δήλωση μίσθωσης

Σύμφωνα με τα παραπάνω,
Παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση για τη διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων, που εμφαίνονται στην
οικονομική καρτέλα συναλλασσομένου λόγω της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οφειλής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006, την
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και την αίτηση του κ. Κεραμιανάκη Αντωνίου: [σε σύνολο συμμετεχόντων
και ψηφισάντων (7) μελών]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Κάνει δεκτή την υπ’αριθμ. πρωτ. 15870/04.09.2020 αίτηση του κου Κεραμιανάκη Αντωνίου και προβαίνει στη
διαγραφή προσαυξήσεων, που προκύπτουν από την μη εξόφληση της οφειλής του (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και
Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού), λόγω μη ενημέρωσής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος
της παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 08-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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