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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  10-09-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :227/2018       
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλής εγγεγραµµένου οφειλέτη από χρηµατικούς καταλόγους Τ.Α.Π. 
και απενεργοποίηση καρτέλας χρέωσης Τ.Α.Π. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 18074/06-09-2018 
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 παρόντες είκοσι τρείς(23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Μανωλόπουλος Βασίλης 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Κατζικάς Γεώργιος 5 Αθανασιάδης Ιωάννης 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
7 Κεσόγλου Παύλος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Μαυρίδου Αναστασία 
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Εµεινίδης Αναστάσιος 12  
13 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
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32  32  
33  33  
    

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  Μενεµένης 
η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, οι οποίες ήταν παρόντες, σύµφωνα µε 
το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
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. Αβραµίδης Μωυσής αποχώρησε πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. 
-Ο ∆.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης αποχώρησε µετά την συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπόψη 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 20-08-2018   ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για διαγραφή  
οφειλής ΤΑΠ του ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε ΑΦΜ 008044795,εγγεγραµµένου 
οφειλέτη ΤΑΠ στους  βεβαιωµένους  ταµειακά ΧΚ 55/18 , 1022/2018, 1028/2018 και 1150/2018» 
σύµφωνα µε το οποίο έπειτα από  επικοινωνία του οφειλέτη µε την υπηρεσία µας και κατόπιν ελέγχου 
διαπιστώθηκε ότι ο κύριος Σωτηριάδης είχε πωλήσει µε το υπ. αριθ. 21496 συµβόλαιο αγοραπωλησίας 
στις 26-07-2004  το ακίνητο ισογείου ορόφου  επί της οδού Αθανασίου ∆ιάκου 12 ,στο ∆ενδροπόταµο, 
στον κύριο Βαρβεράκη Γεώργιο του Κων/νου.  Επιπρόσθετα από το προσκοµισθέν συµβόλαιο 
διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω ακίνητο προέκυψε από συνένωση µικρότερων κτιρίων του ισόγειο ορόφου. 
Η προς διαγραφή  χρέωση αφορά ένα από αυτά τα µικρότερα τµήµατα (κωδικός ακινήτου 86734) ,πριν 
γίνει η οριζόντια σύσταση του ισογείου ορόφου. Ο ισόγειος όροφος έπειτα από  την οριζόντια σύσταση 
και την µεταβίβαση στον κύριο Βαρβεράκη Γεώργιο ηλεκτροδοτείται από την παροχή 20524873 η οποία 
είναι ενεργή από τις 04-12-1961  έως και σήµερα όπως βεβαιώνει το υπ. αριθ. 17403/24-08-2018 
έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι πρέπει να διαγραφεί η οφειλή από τον 
Σωτηριάδη Ευστράτιο καθώς δεν ήταν κάτοχος του ακινήτου το διάστηµα από 2011 έως και 2017 ( 
χρονικό διάστηµα που αφορούν οι βεβαιωµένες οφειλές)  όπως επίσης και δεν χρειάζεται να 
µετακυλιστεί η χρέωση στο νέο ιδιοκτήτη καθώς η είσπραξη του Τ.Α.Π. γινόταν µέσω των λογαριασµών 
της ∆.Ε.Η. Επιπρόσθετα θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και η καρτέλα 86734 καθώς τα τετρ. µέτρα 
χρέωσης σε αυτή συµπεριλαµβάνονται στα µέτρα χρέωσης στην ανωτέρω παροχής ρεύµατος 
(20524873). ∆εδοµένου ότι  οι κατάλογοι είναι βεβαιωµένοι παρακαλούµε για τις ενέργειές σας ώστε να 
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διαγραφούν οι ανωτέρω  οφειλές. Επίσης παρακαλούµε όπως εγκριθεί η απενεργοποίηση της καρτέλας 
86734. 

 

 

 

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Β) Την αριθ. πρωτ. 17272/21-08-01 ΑΙΤΗΣΗ του ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  
Γ) Το αριθµ.21496 από 26/07/2004 συµβόλαιο πώλησης ακινήτου. 
∆) Τον από 20/12/2016 λογαριασµό της ∆.Ε.Η. 
Ε) Την αριθ. πρωτ. 17403/23-08-2018 βεβαίωση ηλεκτροδότησης του ∆Ε∆∆ΗΕ.   
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:  
 

1) Να αποφασίσει σχετικά µε τη διαγραφή της οφειλής 
2) Να αποφασίσει σχετικά µε την απενεργοποίηση της καρτέλας. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής εγγεγραµµένου οφειλέτη από χρηµατικούς καταλόγους Τ.Α.Π. και 
απενεργοποιεί την καρτέλα χρέωσης Τ.Α.Π. του  ΣΩΤΗΡΙΑ∆Η ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, µε ΑΦΜ 
008044795. 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

55/2018 

(1015/2015) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 

1028/2018 

(1161/2018) 

3,78 € 

1150/2018 

(1525/2017) 

3,78 € 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

55/2018 

(1015/2015) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 

1022/2018 

(1070/2016) 

4,10 € 
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     Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 227/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
  Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 09 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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