ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 13502/15-5-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 4.Ζαννιά Ευφημία 5.Γεωργίου Δημήτριος 6. Πανταζόπουλος Ηλίας, 7.Κουρής
Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά –
Γκουντζιάνα Δήμητρα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 6. Πίκουλα Αργυρώ,
τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Κατσάρης,Μεσσήνη,Σούρας.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 105/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για την πραγματοποίηση διοικητικής πράξης συμβιβασμού σε φορολογικό
πρόστιμο».
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε
το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
14298/2015 έγγραφο του που έχει ως εξής: Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 2/2015 πράξη
επιβολής προστίμου του αρθρ.4 του Ν.2523/97 ποσού 600,00 € και των αριθ. 66/2015 ποσού 1.400,00 €,
67/2015 ποσού 213.600,00 € , 69/2015 ποσού 24.000,00€ πράξεων επιβολής προστίμου των άρθρ. 28 &
62 του Ν. 4174/2013 από την

Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης , επιβλήθηκαν φορολογικά πρόστιμα τα οποία

καλούμαστε να πληρώσουμε. Ο Δήμος στην ουσία δεν αποδέχεται τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα τα
οποία τα θεωρεί υπερβολικά και εξοντωτικά. Σύμφωνα όμως με την κείμενη νομοθεσία , η διαδικασία
η οποία προβλέπεται για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά των προστίμων αυτών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρ. 63 παρ. 3 του Ν. 4174/2013, απαιτεί την προκαταβολή ποσοστού 50% του
συνολικού προστίμου ήτοι 119.800,00 € ποσό το οποίο την δεδομένη στιγμή ο Δήμος δεν έχει την
δυνατότητα να πληρώσει. Επειδή η 22η Μαΐου είναι η καταληκτική προθεσμία για την άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής κατά των ανωτέρω προστίμων και ο Δήμος όπως προαναφέραμε δεν έχει την
δυνατότητα πληρωμής αυτών, σκεφτήκαμε και εισηγούμαστε την μοναδική λύση που έχουμε αυτή τη
στιγμή και η οποία είναι συμβιβαστική επίλυση του προστίμου με εξωδικαστική διοικητική πράξη της
Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. Με την λύση αυτή διαγράφεται το 50% των προστίμων ήτοι 119.800,00 €, ο Δήμος
καλείται να προκαταβάλλει το ποσό των 48.988,16 € ως προκαταβολή και το εναπομείναν ποσό των
71.000,00 θα ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για την τμηματική καταβολή του.
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Εισηγούμαστε στην οικονομική επιτροπή όπως αποφασίσει για την επιλογή της

εξωδικαστικής

συμβιβαστικής επίλυσης με διοικητική πράξη της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ως την πλέον συμφέρουσα για
τον Δήμο.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το Ν.
4321/2015
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντος του κ. Κουρή)
Εγκρίνει την εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση με διοικητική πράξη της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ως
την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο. Με την λύση αυτή διαγράφεται το 50% των προστίμων ήτοι
119.800,00 €, ο Δήμος καλείται να προκαταβάλλει το ποσό των 48.988,16 € ως προκαταβολή και το
εναπομείναν ποσό των 71.000,00 θα ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για την τμηματική καταβολή
του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.5.2015

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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