ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/19-1-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 17

Περίληψη
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σε δεκαέξι (16) δικαιούχους ενοικιαστές περιπτέρων

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.1788/14-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για
να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μούρκας Χρήστος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
νόμιμα προσκλήθηκαν.
5) Βασιλούδης Ηλίας
Γίνεται μνεία ότι η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα
6) Βορίδης Δημήτριος
αποχώρησε
από τη συνεδρίαση στη συζήτηση
7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
του 41ου θέματος.
8) Δρεμσίζης Ιωάννης
9) Ηλιάδης Θωμάς
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
21) Πούλιος Χρήστος
11) Καλογερής Κρίτων
22) Πατσίδου Δέσποινα
12) Κολλάρος Γεώργιος
23) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
24) Τερενίδης Παναγιώτης
14) Μαζαράκης Σπύρος
25) Τοπ Ισμέτ
15) Μπεκτές Σαμπρή
26) Τσεγγελίδης Ιωάννης
16) Μπένης Δημήτριος
27) Τσέπελης Εμμανουήλ
17) Ξυνίδης Αθανάσιος
28) Φανουράκης Εμμανουήλ
18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
29) Φιλίππου Φίλιππος
19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
30) Φωτιάδης Νικόλαος
20) Παπασταματίου Γεώργιος
31) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ.
(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος οΧαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το
12 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.54252/21-12-2010 εισήγηση του γραφείου εσόδων του Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια σχετικών εκθέσεων αυτοψίας της δημοτικής αστυνομίας με τον ανωτέρω
σχετικό 625/2007 χρηματικό κατάλογο, βεβαιώθηκαν σε –τριάντα οκτώ (38) στο σύνολο –ιδιοκτήτες και
ενοικιαστές περιπτέρων του δήμου μας, πρόστιμα για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου,
περιμετρικά των περιπτέρων τους. Οι εικοσιπέντε (25) εξ αυτών κατέθεσαν προσφυγή με αίτημα
συμβιβαστικής επίλυσης προς την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης. Η
επιτροπή με το αριθ. 4/2010 πρακτικό, το οποίο στη συνέχεια επικυρώθηκε με την αριθ. 451/2010 απόφαση
δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε τη διαγραφή των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε (16) ενοικιαστές
περιπτέρων και τη βεβαίωση των ποσών αυτών, μειωμένα κατά 50% στους ιδιοκτήτες των περιπτέρων.
Όμως οι εν λόγω ενοικιαστές υποβάλλοντας την προσφυγή κατέβαλαν και το 40% της βεβαιωμένης οφειλής
τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.1828/89 και εκδόθηκαν τα ανωτέρω
σχετικά διπλότυπα είσπραξης κατά έτος 2008. Κατά συνέπεια κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης
της επιτροπής επιβάλλεται η υπηρεσία μας να επιστρέψει στους δεκαέξι (16) ενοικιαστές τα ποσά που
κατέβαλαν. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο δημοτικό συμβούλιο την επιστροφή συνολικά 5.062,46 ευρώ ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων σε (16) δικαιούχους ενοικιαστές περιπτέρων, όπως αυτοί αναφέρονται σε
συνημμένη κατάσταση, σύμφωνα με την αριθ. 451/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία τους
απαλλάσσει από τη χρέωση των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος τους. Η δαπάνη θα βαρύνει την
πίστωση του κωδικού αριθμού 02.80.8261 με τίτλο: «Λοιπές επιστροφές εσόδων» όπου υπάρχει σχετική
πίστωση. Επακολούθησε συζήτηση και τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις της περ. 13 του
άρθρου 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, τον αριθ. 625/2007 χρηματικό κατάλογο, την αριθμ. 451/2010 απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και τα δεκαέξι (16) διπλότυπα είσπραξης έτους 2008: 1806-1764-17271809-1728-1617-1775-1787-1665-1758-1933-1802-1756-1736-1779-1818

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων συνολικού ποσού 5.062,46 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε
δεκαέξι (16) δικαιούχους ενοικιαστές περιπτέρων, όπως αυτοί αναφέρονται σε συνημμένη κατάσταση,
σύμφωνα με την αριθ. 451/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία τους απαλλάσσει από τη
χρέωση των προστίμων που βεβαιώθηκαν σε βάρος τους. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του κωδικού
αριθμού 02.80.8261 με τίτλο: «Λοιπές επιστροφές εσόδων» όπου υπάρχει σχετική πίστωση.
………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-1-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

