ΑΔΑ: 7Γ2ΕΩΨΩ-ΛΙΥ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.01 12:57:26
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 165/2016

ΘΕΜΑ : Έγκριση ηλεκτρονικής ελεγκτικής εγγραφής σε ενιαία, κοινή
ημερομηνία και δημιουργία έκθεσης ελέγχου & αντίστοιχης απόφασης
Δημάρχου για την σύνταξη χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων για
όλους τους υπόχρεους που δεν προσήλθαν στην υπηρεσία και που υπόκεινται
στα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και παρεπιδημούντων ,
για τις χρήσεις 2013 & 2014(οικονομικά έτη 2014 & 2015).

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 23952/21-9-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Χουρσόγλου Χρήστος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ρώσσης Ιωάννης
14. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15. Ζαχαριάδης Κων/νος
16. Πασόης Δημήτριος
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17. Καλδερεμτζή Δέσποινα
18. Ιωαννίδης Ιωάννης
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Παρούτογλου Νικόλαος
21. Νικολαϊδης Κων/νος
22. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1- 1. Αβραμίκας Στέφανος
2- 2. Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
3. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
4. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
5. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
6. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
7. Παππάς Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τρεις (23),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Ομόφωνα αποφασίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ., να συζητηθεί το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά το
6ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Στα παραπάνω θέματα απών ήταν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Σωτηριάδης Συμεών ο οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθρ. 99, παρ.1, του Ν.3463/2006
και παρέδωσε την Προεδρία της συνεδρίασης για τα εν λόγω θέματα στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μπαγκή
Αικατερίνη.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απούσα από την συζήτηση και ψήφιση των
θεμάτων:1ο , 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης και 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ.
Θεοδωρίδης Αναστάσιος.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την
ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Μετά την ψήφιση του11ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Κόγιος
Ανδρέας.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11
θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη την με αρίθ. 23.772/20-09-2016 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής :

«
Θέμα:

•

•

•

•

•

•

Έγκριση ηλεκτρονικής ελεγκτικής εγγραφής σε ενιαία, κοινή ημερομηνία και δημιουργία έκθεσης ελέγχου
& αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου για την σύνταξη χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων για όλους
τους υπόχρεους που δεν προσήλθαν στην υπηρεσία και που υπόκεινται στα τέλη επι ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών και παρεπιδημούντων , για τις χρήσεις 2013 & 2014(οικονομικά έτη 2014 & 2015).
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.339/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, παρ.1 του
Ν.1080/1980, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27, παρ.10 του Ν.2130/1993 και το άρθρο 23, παρ.1
του Ν. 3756/09 σύμφωνα με το οποίο από 01/01/2009 το ποσοστό του τέλους παρεπιδημούντων ορίζεται
σε 0,5%,
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδάφ. β` του Ν. 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν. 658/1977,το άρθρο 23 παρ. 2 Ν. 3756/2009 καθώς και το άρθρο 20 του Ν.2539/97)
για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών. Στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται
γενικά όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, των ειδών που διαθέτουν.
(παρ.1 άρθρο 7 Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 47 και 54 του Ν. 1416/1984),
Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/8.10.2001 τεύχος Α') σύμφωνα με το οποίο «Επί μη υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους
επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στον δήμο υπό της αρμοδίας οικονομικής
εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμο ίσον προς το δύο επί τοις εκατόν (2%) του τέλους δι' έκαστο
μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους».Το πρόστιμο επιβάλλεται από το
Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΒΔ 9-24/10.10.58,
Την με αριθμ. 239/27-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με την
οποία επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5 % στα ακαθάριστα έσοδα, στο μίσθωμα κλίνης
ενοικιαζόμενου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (camping) και
στο μίσθωμα κλίνης ξενοδοχειακής επιχείρησης κάθε λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, motel,
bungalows, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και κάθε κατηγορίας,
Την αριθμ. 238/27-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με την
οποία επιβάλλεται τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,
Το γεγονός ότι, παρά την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ενώ υπόκεινται στα δύο
ανωτέρω τέλη δεν προσήλθαν ως όφειλαν για την απόδοση του τέλους. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας
άντλησε τα απαραίτητα στοιχεία των υπόχρεων στα παραπάνω τέλη από την Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας ,
τα οποία αναζήτησε με το αριθ. Πρωτ.: 20211/16-07-2015 έγγραφό της και τα οποία περιήλθαν στο
Δήμο μας , με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 21/09/2015,
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•

•

Το γεγονός ότι, η υπηρεσία μας προέβη στην προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικής επεξεργασίας των εν
λόγω δεδομένων (πρόγραμμα Δημοτικού Φόρου) και ήταν αναγκαία τόσο η ενημέρωση του
προγράμματος με αντιπαραβολή των στοιχείων της λογιστικής για τα έτη 2013 και 2014 όσο και ο
έλεγχος και η καταχώρηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τη ΓΓΔΕ,
Ο ανωτέρω έλεγχος και καταχώρηση των στοιχείων αποτέλεσε εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία με
αποτέλεσμα ο υπολογισμός των προστίμων να μεταβάλλεται με την πάροδο των μηνών. Προκειμένου να
αντιμετωπιστούν ισόνομα οι υπόχρεοι στο τέλος θα πρέπει να υπολογιστεί το πρόστιμο με βάση μία κοινή
ημερομηνία, ήτοι 27/01/2016 και να συμφωνούν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι με την αντίστοιχη έκθεση
ελέγχου και απόφαση Δημάρχου η οποία εκδίδεται αυτόματα για κάθε έναν από τους υπόχρεους από το
πρόγραμμα του Δημοτικού φόρου. Την 27/01/2016 ξεκίνησε η επεξεργασία των στοιχείων και γι’αυτό το
λόγο επιλέγεται ως ημερομηνία υπολογισμού των προστίμων,

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση της δημιουργίας ελεγκτικής εγγραφής με κοινή, ενιαία
ημερομηνία υπολογισμού των προστίμων την 27/01/2016 για όλους τους υπόχρεους που υπόκεινται στα τέλη επι
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και παρεπιδημούντων , για τις χρήσεις 2013 & 2014 (οικονομικά έτη 2014
& 2015) και δημιουργίας σχετικής έκθεσης ελέγχου και αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου για την σύνταξη
χρηματικών καταλόγων επιβολής προστίμων , λαμβανομένου υπόψη το αιτιολογικό μέρος της απόφασης.»
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις των μελών και κατόπιν δόθηκαν οι
απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον κ. Τσιμτσιρίδη, όπως αναλυτικά κατεγράφησαν στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά της ν. 9/2016 συνεδρίασης. Μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής : “ Έχουμε προχωρήσει στην προμήθεια
ενός ηλεκτρονικού προγράμματος με το οποίο διαχειριζόμαστε τον δημοτικό φόρο. Έχουν βγει οι σχετικές ανακοινώσεις για την χρονική περίοδο τις προηγούμενης δημοτικής αρχής και για την δική μας δημοτική περίοδο, οι
υπόχρεοι που δεν προσήλθαν θα είναι αυτοί στους οποίους θα πάρουμε την συγκεκριμένη απόφαση γιατί όλοι οι
υπόλοιποι που προσήλθαν έχουνε πληρώσει τις οφειλές τους. Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής: η επεξεργασία
των ... ονομάτων αυτών έχει ξεκινήσει στις 27-1-2016. Μέσα στον Ιούλιο είχαμε κάνει ένα αίτημα προς την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να μας δώσουν τα στοιχεία αυτά των ανθρώπων, αυτών των οποίων δεν προσήλθαν, για να δούμε τα έσοδα τους, τα εκκαθαριστικά τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην
επιβολή του τέλους. Επειδή κατανοούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και θα είναι δυσανάλογο, δεν θα είναι
σωστό στο να επιβάλουμε ένα πρόστιμο για κάποιον ο οποίος θα έπρεπε να επιβληθεί το Μάιο και κάποιων αλλουνού τον Αύγουστο και κάποιων αλλουνού τον Φεβρουάριο. Ορίζουμε μια κοινή πλατφόρμα εκκίνησης, μια
ημερομηνία ... Η ημερομηνία αυτή είναι η 27-1-2016, ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο μηδενίζουμε το 2016 σε ότι
αφορά στις διαφορές που θα υπάρξουν σε ανάλογη περίπτωση. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αφορά μόνο
αυτούς τους οποίους δεν προσήλθαν.”
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. Λαμβάνοντας υπόψη:
• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου
• Την αριθμ.πρωτ.: 23.772/20-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έτσι
όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της αρίθ.09/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την δημιουργίας ελεγκτικής εγγραφής με κοινή, ενιαία ημερομηνία υπολογισμού των
προστίμων την 27/01/2016, για όλους τους υπόχρεους που υπόκεινται στα τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών και παρεπιδημούντων , για τις χρήσεις 2013 & 2014 (οικονομικά έτη 2014 & 2015) και
δημιουργίας σχετικής έκθεσης ελέγχου και αντίστοιχης απόφασης Δημάρχου για την σύνταξη χρηματικών
καταλόγων επιβολής προστίμων , λαμβανομένου υπόψη το αιτιολογικό μέρος της απόφασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 165/2016
………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-09-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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