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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 168/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Επισφάλεια απαιτήσεων από μισθώματα
ακινήτων του Δήμου».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97- Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 7 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά από πρόσκληση του
Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου που
γνωστοποιήθηκε λόγω κατεπείγοντος είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά (μέσω
e-mail) την προηγουμένη της Συνεδρίασης (6/8/2015) στα μέλη της
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10,
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παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα
Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Αντωνόπουλος
Δημήτριος 7) Παπαλουκά Ευτυχία 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9)
Αράπογλου Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς.

 Ο κ. Γ.Αράπογλου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την έναρξη της
συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε από τη
Συνεδρίαση μετά την λήξη της ψηφοφορίας επ΄ αυτού.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.
3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 16522/5-8-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ: Επισφάλεια απαιτήσεων από μισθώματα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά την χρήση του 2014 οι

απαιτήσεις από μισθώματα που έχουν εγγραφεί στα βιβλία μας και αφορούν

το κυλικείο και το ανθοπωλείο του νεκροταφείου με μισθωτή τον Ηλία Κουρή

ανέρχονται στο ποσό των 273.224,58 € και επιπλέον χαρτόσημο και ΟΓΑ

χαρτοσήμου 9.836,11 € συνολικού ποσού 283.060,69 €.

Οι απαιτήσεις αυτές κρίνονται επισφαλείς στο σύνολο τους βάσει των

παραγράφων 1, και 5 έως 7 του άρθρ. 26 του Ν.4172/2013 όπως

εξειδικεύεται με την ΠΟΛ 1056/02.03.2015. Κριτήριο των ανωτέρω διατάξεων

για την απόσβεση είναι ο χρόνος υπερημερίας σε συνδυασμό με τις
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κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν

λόγω απαίτησης.

Η Δημοτική Αρχή μέσω της Οικονομικής και Νομικής Υπηρεσίας του

Δήμου προέβη σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την είσπραξη

των οφειλόμενων μισθωμάτων. Συγκεκριμένα, τον 11/2013, η Ειδική Ταμίας

του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση εις

χείρας τρίτου και κινητής και ακίνητης περιουσίας για όσα ο ανωτέρω

οφειλέτης οφείλει προκειμένου να εισπραχθούν τα ταμειακώς βεβαιωμένα και

τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ανωτέρω οφειλέτη προς τον Δήμο. Κατά της

ανωτέρω ειδοποίησης, ταμειακής κατάσχεσης, ο οφειλέτης άσκησε την από

25/11/2013 αίτηση αναστολής εκτελέσεως (τμ. Ασφαλιστικών μέτρων), η

οποία απορρίφθηκε στις 29/11/2013. Στις 23/7/2014 γίνεται έκθεση βιαίας

αποβολής και εγκατάστασης του Δικαστικού επιμελητού Πειραιώς η οποία

απέβαλλε τον μισθωτή Ηλία Κουρή από το επίδικο μίσθιο του δημοτικού

ακινήτου. Η ανωτέρω κατάσχεση δεν επέφερε κανένα αποτέλεσμα ούτε εις

βάρος του μισθωτή, αφού συνέχιζε να χρησιμοποιεί το δημοτικό ακίνητο, ούτε

υπέρ του Δήμου, αφού δεν υπήρξε καμία χρηματική κατάθεση στην Τράπεζα

του Δήμου. Aκολούθησαν οι παρακάτω νομικές ενέργειες με σκοπό τη

διασφάλιση της είσπραξης του συνόλου ή μέρους των οφειλόμενων

μισθωμάτων:

 Αποβολή του Η. Κουρή από το μίσθιο του κυλικείου κατόπιν καταγγελίας

μας στην αστυνομία για αυθαίρετη λειτουργία του καταστήματος άνευ

της απαιτούμενης αδείας, στις 3/10/2014.

 Κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέως Πλημ/κων Αθηνών την 6/10/2014

της μηνυτήριας αναφοράς Α.Π. 16877/2-10-14 του Δήμου

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας κατά του Η. Κουρή για διακεκριμένη

φθορά ξένης περιουσίας και αυτοδικία.

 Κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέως Πλημ/κων Αθηνών την 3/2/2015 της

μηνυτήριας αναφοράς Α.Π. 1543/29-1-15 του Δήμου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνας κατά της Καλυψώς Λάσκαρη συζύγου Η. Κουρή και των

θυγατέρων του Αγγελική και Δήμητρα για παράβαση του άρθρου 397

του Π.Κ.
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 Κατάθεση αγωγής ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Π.

11759/404/4-2-15 κατά των Καλυψώ Λάσκαρη συζύγου Η. Κουρή και

των θυγατέρων του Αγγελική και Δήμητρα για διάρρηξη γονικής

παροχής κατ’ άρθρο 939 Α.Κ.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και το ιστορικό των

οφειλών μισθωμάτων οι συγκεκριμένες απαιτήσεις είναι εξαιρετικά επισφαλείς

ως προς την είσπραξή τους.

Επειδή οι ανωτέρω ενέργειες έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή

της διαγραφής της εν λόγω απαίτησης και επειδή πρόκειται για απαιτήσεις

ληξιπρόθεσμες που υπερβαίνουν την διετία, (ο συγκεκριμένος μισθωτής έχει

να πληρώσει στον Δήμο από τον Μάιο του 2009 και τον Απρίλιο του 2013)

τόσο για το ανθοπωλείο όσο και για το κυλικείο, προβλέπεται ο σχηματισμός

πρόβλεψης ή διαγραφής των επισφαλών απαιτήσεων. Σε αντίθετη

περίπτωση, ο Δήμος καλείται να φορολογηθεί κατά 119.945,61 € για τα

παραπάνω ποσά βάση του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος για τα

Νομικά Πρόσωπα.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση γι αυτό το

θέμα.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 20/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές των παραγράφων 1, και 5
έως 7 του άρθρ. 26 του Ν.4172/2013, όπως εξειδικεύονται με την ΠΟΛ
1056/02.03.2015, τις αναφερόμενες στην εισήγηση νομικές ενέργειες εκ
μέρους του Δήμου με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης του συνόλου ή
μέρους των οφειλόμενων μισθωμάτων και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Κρίνει ότι οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που έχουν εγγραφεί στα βιβλία του
Δήμου και συγκεκριμένα αφορούν μισθώματα του κυλικείου και του
ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου με μισθωτή τον Ηλία Κουρή, οι
οποίες υπερβαίνουν την διετία (ο συγκεκριμένος μισθωτής έχει να πληρώσει
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στον Δήμο από τον Μάιο του 2009 και τον Απρίλιο του 2013) και ανέρχονται
στο ποσό των 273.224,58 € και επιπλέον χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
9.836,11 €, ήτοι συνολικού ποσού 283.060,69 €, δύναται να θεωρηθούν ως
εξαιρετικά επισφαλείς ως προς την είσπραξή τους και κατά συνέπεια μη
φορολογητέες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος, ο
οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Αποστολοπούλου Αγγελική

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
7. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
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