INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.13 10:42:15
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΦ3ΡΩΚΙ-ΙΓΗ

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-5-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 196
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12 /11-5-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 196 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης ποσού 255,46€ για την απόδοση Φ.Π.Α. και την καταβολή
προστίμου λόγω εκπρόθεσμης απόδοσής του.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 11-5-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 19413/7-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Γιαρένης Χρήστος
6. Απατσίδης
Δημήτριος
(αναπληρωματικός)

1. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
2. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση 2 (δύο) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης)
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο
θέματα ημερήσιας διάταξης.
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Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
δαπάνης ποσού 255,46€ για την απόδοση Φ.Π.Α. και την καταβολή προστίμου
λόγω εκπρόθεσμης απόδοσής του», έθεσε υπόψη της επιτροπής την από
04/05/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το παρακάτω
περιεχόμενο:

Θέμα: Έγκριση δαπάνης ποσού 255.46€ για την απόδοση Φ.Π.Α και την καταβολή
προστίμου λόγω εκπρόθεσμης απόδοσής του.
Ο Δήμος Νεάπολης είχε ιδρύσει την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» μαζί με φυσικά πρόσωπα τα οποία βοηθούσαν στη διεκπεραίωση
του σκοπού της.
Εταίροι είναι:
 Δήμος Νεάπολης
 Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως
 Δημοτικοί Σύμβουλοι
 Δημότες Νεάπολης
Η παραπάνω εταιρία εδώ και πολλά χρόνια δεν παρουσιάζει καμία δραστηριότητα
και ως εκ τούτου αποφασίσθηκε η λύση της με την αριθμ.1/2012 απόφαση της 1ης
τακτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 29/11/2012.
Η εφορία προκειμένου να προβεί στη διακοπή της παραπάνω εταιρείας ελέγχει τα
βιβλία και τα στοιχεία της. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η εταιρεία είχε εκδώσει το
αριθ.1/27/06/2008 τιμολόγιο καθαρής αξίας 840,34 ευρώ και με Φ.Π.Α. 159,66 ευρώ. Ο
παραπάνω Φ.Π.Α. δεν αποδόθηκε ποτέ στην εφορία, με αποτέλεσμα να προκύπτει και
πρόστιμο ποσού 95,80 ευρώ. Συνολικό ποσό οφειλής 255,46 ευρώ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 283 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11 Ν. 4071/2012 υπόχρεος για την καταβολή
των παραπάνω ποσών είναι πλέον ο Δήμος Νεάπολης Συμεών.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 3852/2010, να εγκρίνει την παραπάνω δαπάνη και να διαθέσει πίστωση ποσού α)
95,80 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ
00.6821 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης» και β) 159,66 € σε βάρος του
κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 8114 «Φόροι - Τέλη».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν,
2) την αναγκαιότητα δαπάνης ποσού 255,46€ για την απόδοση Φ.Π.Α. και την καταβολή
προστίμου λόγω εκπρόθεσμης απόδοσής του 3) την από 04/05/2015 εισήγηση του
Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 4) τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 11
Ν. 4071/2012 και 5) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 283 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 255,46€ για την απόδοση Φ.Π.Α. και την καταβολή
προστίμου λόγω εκπρόθεσμης απόδοσής του.
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού α) 95,80 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6821 «Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις χρήσης» και β) 159,66 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 8114 «Φόροι - Τέλη».
Ορίζει ότι τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στο όνομα του
δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφησε ο ΔΣ κ. Γιαρένης Χρήστος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 196/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάμης Νικόλαος
Γιαρένης Χρήστος
Απατσίδης Δημήτριος
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