ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/21-1-2020 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 17

Περίληψη
Διαγραφή οφειλών τέλους ακίνητης περιουσίας

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1554/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου
Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία τού
Εμμανουήλ Φανουράκη (Αντιδημάρχου Ξάνθης), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
6. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ηλιάδης Θωμάς (αναπλ)
9. Σταυρακάρας Παναγιώτης
5. Μελισσόπουλος Σάββας (αναπλ)
10. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο
για την απουσία του και στη θέση κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης
Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.898/13-1-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες
έχουν ως εξής:
«Έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ.879/13.01.2020 αναφορά του Τμήματος Ταμείου & Εσόδων της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης και έχοντας υπόψη: - το γεγονός ότι η βεβαίωση ποσών
συνολικού ύψους 61,18€ έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη καθώς για
το μεν ακίνητο 101τ.μ. διαπιστώθηκε η ρευματοδότησή του (αρ.παροχής 230211420) για το δε ακίνητο των
68τ.μ.υποβλήθηκε Υ.Δ περί κατεδάφισής του προ πολλών ετών.
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών συνολικού ύψους
61,18€, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Από το Χ.Κ 4754/2018 (τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2017, για ακίνητο 68τ.μ. και για ακίνητο
101 Τ.μ. στα Κιμμέρια Ξάνθης των ποσών: 10,71 & 19,88 αντίστοιχα και από το Χ.Κ.5336/2019 (τέλος
ακίνητης περιουσίας έτους 2018, για ακίνητο 68τ.μ. και για ακίνητο 101τ.μ. στα Κιμμέρια Ξάνθης, των
ποσών : 10,71 & 19,88 αντίστοιχα».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/06, τη διαγραφή οφειλών συνολικού ύψους 61,18€,
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Από το Χ.Κ 4754/201,8 τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2017, για ακίνητο 68τ.μ. και για ακίνητο
101 Τ.μ. στα Κιμμέρια Ξάνθης των ποσών: 10,71 & 19,88 αντίστοιχα και από το Χ.Κ.5336/2019 τέλος
ακίνητης περιουσίας έτους 2018, για ακίνητο 68τ.μ. και για ακίνητο 101τ.μ. στα Κιμμέρια Ξάνθης, των
ποσών : 10,71 & 19,88 αντίστοιχα.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Φανουράκης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 22-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
Μαρία Άννα Ανδρέου
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