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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου
Θέµα: ∆ιαγραφή ποσού 30,46€ από χρηµατικό κατάλογο µε Στοιχεία βεβαίωσης 18/1404-1998

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/7.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου του,
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία ∆αλακιάρη,
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 2ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στο
∆ήµαρχο ο οποίος ανέφερε:

Με την υπ’ αριθµ. πρωτ 563/24-01-2013 εισήγηση, το Γραφείο Εσόδων – Περιουσίας &
Ταµείου, µας γνωστοποιεί τα εξής:
Ύστερα από έλεγχο και εξακρίβωση στοιχείων της υπηρεσίας µας, προέκυψε ότι ο κ.
Παππάς Ιωάννης του Χρήστου, είναι βεβαιωµένος σε χρηµατικό κατάλογο µε στοιχεία
βεβαίωσης 18/14-04-1998, µε το ποσό των 30,46€, το οποίο αφορά καταβολή τέλους
ακίνητης περιουσίας ετών 1993-1998. Παρά τις συντονισµένες προσπάθειες για την
είσπραξη του συγκεκριµένου ποσού µέσω ατοµικών ειδοποιήσεων, τις οποίες
παραλάµβανε ο οφειλέτης από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του ∆ήµου Σκοπέλου, δεν
κατέστη δυνατή η είσπραξη του ανωτέρω ποσού.
Για το λόγο αυτό καθώς και για το γεγονός ότι το ποσό είναι πολύ µικρό, προτείνουµε
την διαγραφή του, από τον υπ’ αριθµ. 18/14-04-1998 χρηµατικό κατάλογο, ήτοι ποσό
30,46€.
Συνηµµένα σας υποβάλλω Φ/Α της ατοµικής ειδοποίησης.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά, περί της διαγραφής
της ανωτέρω οφειλής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του ∆ηµάρχου και της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

∆ιαγράφει από το χρηµατικό κατάλογο µε στοιχεία βεβαίωσης 18/14-04-1998 το ποσό
30,46€, που οφείλει ο κ.Παππάς Ιωάννης του Χρήστου, για καταβολή τέλους ακίνητης
περιουσίας ετών 1993-1998, λόγω µη είσπραξης του ποσού παρά τις συντονισµένες
προσπάθειες της υπηρεσίες µε ατοµικές ειδοποιήσεις που παραλάµβανε ο οφειλέτης
από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του ∆ήµου και µη δυνατότητας άσκησης
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης που απορρέει από το ύψος της οφειλής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 22/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Αγγελέτου

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σπυριδούλα Καρβέλη

