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Αριθ.  Απόφ. 130/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους που αφορούν καταβολή τέλους ακίνητης 
περιουσίας. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 28ην του µήνα Απριλίου  έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από 5858/24-4-2014 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, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης Εµµ. 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 
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. 
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.» 
 
- Το από 14/4/2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε οφειλές που 
υπάρχουν για τον παρακάτω συναλλασσόµενο,  
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EUROBANK EFG FIN AND µε ΑΦΜ 094537386, να γίνει διαγραφή  από τον Χ.Κ.36/2014 ΠΟΣΟ 
103,90 €,γιατί εκ παραδροµής η χρέωση έγινε στην ανωτέρω εταιρία και όχι στην µητρική µε στοιχεία 
EUROBANK ERGASIAS AE µε Α.Φ.Μ 094014250, για την οποία θα συνταχθεί εκ νέου χρηµατικός 
κατάλογος. 
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:  

Να εγκρίνει 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 την διαγραφή οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους που αφορούν καταβολή τέλους 
ακίνητης περιουσίας της EUROBANK EFG FIN AND µε ΑΦΜ 094537386, από τον Χ.Κ.36/2014 
ΠΟΣΟ 103,90 € γιατί εκ παραδροµής η χρέωση έγινε στην ανωτέρω εταιρία και όχι στην µητρική µε 
στοιχεία EUROBANK ERGASIAS AE µε Α.Φ.Μ 094014250, για την οποία θα συνταχθεί εκ νέου 
χρηµατικός κατάλογος. 

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

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 130/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  29 - 4 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


