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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 10-06-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 158 / 2019       

Θέµα: ∆ιαγραφή οφειλής από Χρηµατικούς Καταλόγους λόγω  διπλών χρεώσεων. 
  
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Ιουνίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10549/06-06-2019 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αθανασιάδης Ιωάννης 
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10 Λαδάς Παράσχος 
11 Αποστολίδου Μαρία 11 Μαυρίδου Αναστασία 
12 Κωνσταντίνου Κυριάκος 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 15  
16 Εµεινίδης Αναστάσιος 16  
17 Καζαντζίδης Γεώργιος 17  
18 Αβραµίδης Μωυσής 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Ο ∆.Σ. κ. Σµήλιος Ηλίας απέστειλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην προ ηµερησίας συζήτηση επιστολή 
που δηλώνει την διαφωνία του σε ότι αφορά το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 
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 αρ. 4 του Β.∆. 17.5-15.6.1959 σύµφωνα µε το οποίο: 

  Τα στοιχεία των τίτλων βεβαίωσης καταχωρούνται σε καταλόγους ή καταστάσεις, όπου 
αναγράφονται ονοµαστικά οι φορολογούµενοι και τα εισπρακτέα για κάθε έναν τούτων ποσά, 
αναλυτικά. 

-Τον τίτλο της αρχής που τον συντάσσει 

-Τον αριθµό του τίτλου είσπραξης 

-Την αρµόδια ∆.Ο.Υ. που θα βεβαιώσει τον κατάλογο (εφόσον δεν υπάρχει ταµειακή 
υπηρεσία) 

-Το επώνυµο, το όνοµα, το πατρώνυµο, τον Α.Φ.Μ., το επάγγελµα, την διεύθυνση 
επαγγέλµατος και κατοικίας του οφειλέτη και εφόσον πρόκειται για εταιρείες, την επωνυµία, την 
έδρα και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα µε τις διευθύνσεις τους. 

-Το είδος του εσόδου και το οφειλόµενο ποσό 

-Τον αριθµό των δόσεων 

- Το από 05-06-2019 υπηρεσιακό σηµείωµα του γραφείου Εσόδων & Τοπ.Οικονοµικής Ανάπτυξης 
σύµφωνα µε το οποίο: στις 30/11/18 έγινε από το γραφείο Εσόδων & Τοπ.Οικονοµικής Ανάπτυξης 
υπολογισµός οφειλοµένων ∆Τ και ΤΑΠ, λόγω τακτοποίησης µε τον Ν.4178/2013, της διαφοράς τ.µ. 
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που προέκυψε σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Τακαβάκογλου Στεφανίας του Φωκίωνος µε ΑΦΜ 
101637189.  

   Στη συνέχεια, συντάχθηκαν οι  υπ΄ αριθµ. 1516,1514/18 ΧΚ (πλέον 1210, 1208/19) ∆ηµοτικών 
Τελών και ΤΑΠ. Ωστόσο, εξαιτίας σφάλµατος του συστήµατος υπολογισµού κάποιες  από τις ως 
άνω χρεώσεις βγήκαν εις διπλούν, δίχως αυτό να γίνει άµεσα αντιληπτό από εµάς και οι ΧΚ 
βεβαιώθηκαν ταµειακά έχοντας διπλές χρεώσεις. Επειδή: 
1)Η οφειλέτρια εξέφρασε την επιθυµία της να προβεί σε διακανονισµό για την αποπληρωµή των 
οφειλών της, 
2) ο Ν. 4611/17-5-19 ορίζει ως προθεσµία για τη ρύθµιση οφειλών προς τους ∆ήµους και τα νοµικά 
τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν, έως και δύο µήνες (17-7-19),  
3) στο Άρθρο 65 ν 3852/2010 παρ 5  «Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι 
την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα 
που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» , 
χρήζει η άµεση διαγραφή από την Ταµειακή Υπηρεσία των χρεώσεων που επεβλήθησαν εις 
διπλούν. 
Αναλυτικά χρήζουν διαγραφής οι κάτωθι διπλές χρεώσεις των εξής ΧΚ: 

1) ΑΠΟ ΧΚ 1210/19 (1516/18) ΤΑΠ ΕΤΩΝ 2013-2017 

-Από το έτος 2014  ποσό 26,46 ΕΥΡΩ,  

-Από το έτος 2015 ποσό 23,85 ΕΥΡΩ (9,39+14,46 ΕΥΡΩ),  

-Από το έτος 2016 ποσό 23,32 ΕΥΡΩ 

-Από το έτος 2017 ποσό διαγραφής µόνο της πρώτης περιόδου χρέωσης, ήτοι από 01/01/17-
31/01/17 ποσού 1,87 ΕΥΡΩ. 

2) ΑΠΟ ΧΚ 1208/19 (1514/18) ∆Τ ΕΤΩΝ 2013-2017 

3) -Από το έτος 2014  ποσό 184,80 ΕΥΡΩ,  

4) -Από το έτος 2015 ποσό 184,80  ΕΥΡΩ , 

5) -Από το έτος 2016 ποσό 184,80 ΕΥΡΩ 

6) -Από το έτος 2017 ποσό 14,78 ΕΥΡΩ 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:                                                                                              

Να αποφασίσει σχετικά µε την διαγραφή των οφειλών 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  
 

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής από Χρηµατικούς Καταλόγους λόγω  διπλών χρεώσεων ως εξής: 

  
1) ΑΠΟ ΧΚ 1210/19 (1516/18) ΤΑΠ ΕΤΩΝ 2013-2017 

-Από το έτος 2014  ποσό 26,46 ΕΥΡΩ,  

-Από το έτος 2015 ποσό 23,85 ΕΥΡΩ (9,39+14,46 ΕΥΡΩ),  

-Από το έτος 2016 ποσό 23,32 ΕΥΡΩ 

-Από το έτος 2017 ποσό διαγραφής µόνο της πρώτης περιόδου χρέωσης, ήτοι από 01/01/17-
31/01/17 ποσού 1,87 ΕΥΡΩ. 

2) ΑΠΟ ΧΚ 1208/19 (1514/18) ∆Τ ΕΤΩΝ 2013-2017 

3) -Από το έτος 2014  ποσό 184,80 ΕΥΡΩ,  

4) -Από το έτος 2015 ποσό 184,80  ΕΥΡΩ , 

5) -Από το έτος 2016 ποσό 184,80 ΕΥΡΩ 

-Από το έτος 2017 ποσό 14,78 ΕΥΡΩ 
 



Α∆Α: 62ΡΝΩΨΕ-ΖΑΠ 
 

4 
 

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
         

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 158 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
           Ο Πρόεδρος     
 
                                                                                 Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  11 - 06 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


