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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  16 - 2 - 2015 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 054/ 2015 
 

ΘΕΜΑ:  
∆ιαγραφές οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους: 
α. Πουρσανίδη Νικολάου 
β. Φίνου Χρήστου  
γ. Ασιζόγλου Νετσαεδίν Αζίζ. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16α του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, 
Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα,  Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς 
Ευστράτιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου 
Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 10ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 

1. Έχοντας υπόψη  
 
- Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπου 
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι:   
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 
µέρει: 
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών 
φόρων,  τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως 
προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη 
πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 
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2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» 
 

- Την από 779/21-1-2015 αίτηση του ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ   του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,   

   µε ΑΦΜ 008503525 παραθέτουµε το αίτηµα του οφειλέτη περί  διαγραφής της οφειλής του 
από τοος  Χ.Κ. 637 και 714/2015 αρχική οφειλή ΠΟΣΩΝ   350,00 € και  80,00 € 
συµπεριλαµβανοµένων των  προσαυξήσεων έως την ηµέρα έκδοσης της Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου διότι σύµφωνα µε την αίτησή του και τα δικαιολογητικά που παραθέτει ότι, το µε 
αριθµό ΝΕΝ 6728 οχηµα δεν ήταν στην κατοχή του στις 23/12/2009 ηµεροµηνία παραβάσεων 
αλλά στον προηγοούµενο κάτοχο ΟΡΦΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

Α)Ιστορικό µεταβολών αδείας κυκλοφορίας 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:  
 
Να αποφασίσει τη διαγραφή των παραπάνω οφειλών.  
 

2. Την από 18056/16-12-2014 αίτηση του ΦΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  του ΧΡΗΣΤΟΥ,   

   µε ΑΦΜ 148000089 παραθέτουµε το αίτηµα του οφειλέτη περί  διαγραφής της οφειλής του 
από τον  Χ.Κ. 716/2015 αρχική οφειλή ΠΟΣΟΥ   150,00 €  συµπεριλαµβανοµένων των  
προσαυξήσεων έως την ηµέρα έκδοσης της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου διότι σύµφωνα 
µε την αίτησή του και τα δικαιολογητικά που παραθέτει ότι, το µε αριθµό ΝΖΙ 6565 οχηµα έχει 
παράβαση στάθµευσης την 23η/10/2009 η οποία χρεώθηκε στον στον ΦΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟ και 
βεβαιώθηκε στην πορεία  ο αιτών όµως ήταν ιδιοκτήτης από 29/12/2009 σύµφωνα µε το 
έγγραφο της ∆/νσης Συγκοινωνιών, έτσι ζητά διαγραφή της οφειλής και χρέωση στον ιδιοκτήτη 
ΜΑΛΚΟΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ που ήταν ιδιοκτήτης την ηµεροµηνία παράβασης. 

Α)Ιστορικό µεταβολών ΥΠ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

B) Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Γ)ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 

∆) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:  
Να αποφασίσει τη διαγραφή των παραπάνω οφειλών.  
 
3. Την από 12441/09-09-2014 αίτηση του ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΝΕΤΣΑΕ∆ΗΝ του ΑΖΙΖ,   

   µε ΑΦΜ 027420448 παραθέτουµε το αίτηµα του υιού του οφειλέτη περί  διαγραφής της 
οφειλής του αποβιώσαντος πατρός του από τους  Χ.Κ. 1357,1354/2014 αρχική οφειλή ΠΟΣΟΥ   
160 € και προσαυξήσεων από 12-01-2010 ποσού 94,40 €  σύµφωνα µε την αίτησή του και τα 
δικαιολογητικά που παραθέτει. 

Α)πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών  

Β)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

Γ)πιστοποιητικό θανάτου 

∆)ΦΕΚ 114 Α περί διαγραφής χρεών 
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:                                                                                               
Να αποφασίσει τη διαγραφή των παραπάνω οφειλών. 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Οµόφωνα 

 
Α). Εγκρίνει τις διαγραφές οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους των: 
α. Πουρσανίδη Νικολάου ποσών 350,00 € και  80,00 € συµπεριλαµβανοµένων των  
προσαυξήσεων  
β. Φίνου Χρήστου ποσού 150,00 €  συµπεριλαµβανοµένων των  προσαυξήσεων 
              γ. Ασιζόγλου Νετσαεδίν Αζίζ ποσού 160 € και προσαυξήσεων από 12-01-2010 ποσού 
94,40 € για τους λόγους που ειδικά αναφέρονται στην εισήγηση για τον καθένα. 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                        
                          Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 054/2015 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  17 - 2 - 2015 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος 


