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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  15 – 9 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ. 246/2014 
 
ΘΕΜΑ:  Α. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 1433/2013 (210/2014 και 1473/13 (907/2014) βεβαιωτικών 
χρηµατικών καταλόγων.  
Β. ∆ιαγραφή οφειλής της εταιρείας Καραγκούνης Αντώνιος και Σια Ε από τον υπ’ αριθ. 1517/13 
(899/2014) βεβαιωτικό χρηµατικό κατάλογο.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15ην του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12593/11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του 
πλειοψηφήσαντος Συµβούλου,  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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Μεζίκης 
Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Εµεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Γρούγιος Ηλίας, Ράπτου Ολγα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο προεδρεύων Σύµβουλος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και Μενεµένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 23ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψιν των µελών ότι  

Έχοντας υπόψη µας:  

1. Α. Τις υπ΄ αριθµό 210/4-12-2012 και 75/6-3-2013 πράξεις βεβαιώσεων παραβάσεων 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στις οποίες 
αναγράφηκαν τα εξής στοιχεία: παραβάτης Καραµπέρης Παύλος, διακριτικός τίτλος 
Stage by night, τηλεφωνο 2310566768, διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 27, ΤΚ 54627, 
ΑΦΜ 998673530, ∆.Ο.Υ. Β΄Θεσσαλονίκης. 

2. Τις υπ΄ αριθµό 248/12-2-2013 και 763/13-5-2013 αποφάσεις ∆ηµάρχου για την 
επιβολή προστίµων για αφισσορύπανση στον παραπάνω, ποσού τριακοσίων και 
εξακοσίων αντίστοιχα ευρώ. 

3. Την εγγραφή των παραπάνω προστίµων στο όνοµα του παραπάνω, στους 
υπ΄αριθµό 1433/2013 (910/2014) και 1473/2013 (907/2014) χρηµατικούς 
καταλόγους, οι οποίοι και οι δύο θυροκολλήθηκαν στο παραπάνω κατάστηµα , λόγω 
του ότι λειτουργεί κατά τις νυχτερινές ώρες. 
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4. Την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τον οφειλέτη Καραµπέρη Παύλο, ο οποίος 
µας διαβεβαίωσε ότι δεν έχει σχέση µε τις παραβάσεις και ως εκ τούτου διενεργήσαµε 
έρευνα στην ∆.Ο.Υ. καθώς και στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκαν τα 
κάτωθι:  

-τα στοιχεία των πράξεων παράβασης της ∆ηµοτικής µας Αστυνοµίας συµπίπτουν µε 
αυτά της εταιρίας ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ (διακριτικός τίτλος, τηλεφωνο, 
διεύθυνση, ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ.),  

-το όνοµα του Καραµπέρη Παύλου δεν εµφανίζεται στα πληροφοριακά έγγραφα που 
µας απέστειλε ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 

-Η άδεια του καταστήµατος ισχύει από 24/9/2010, µέτοχοι της εταιρίας είναι οι 
Βιολίδης Παύλος και Βιολίδης Ηλίας, υγειονοµικά υπεύθυνος είναι ο Ζαφειριάδης 
∆ηµήτριος και διαχειριστής της εταιρίας είναι ο Βιολίδης Παύλος του Βασιλείου. 

προκύπτει 

σύµφωνα µε τις παραπανω πράξεις βεβαίωσης παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, τον 
έλεγχο στην ∆.Ο.Υ. και τα έγγραφα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ότι παραβάτης είναι η εταιρία 
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ και ο Καραµπέρης Παύλος δεν έχει καµία σχέση µε την 
εταιρία αυτή. 

Ετσι λοιπόν πρέπει να διαγραφούν οι οφειλές που έχουν επιβληθεί σ΄ αυτόν 
(Καραµπέρης Παύλος) και να συνταχθούν νέοι χρηµατικοί κατάλογοι στο όνοµα της 
εταιρίας (ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ) . 

 

Β. 

1. Την υπ΄ αριθµό 135/4-6-2013 πράξη βεβαίωσης παράβασης της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, στην οποία αναγράφηκε αρχικά ως παραβάτης η εταιρία ΑΤΟΥ Ν. 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ-Γ.ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΟΕ και στην συνέχεια διορθώθηκε και αναγράφηκε η 
εταιρία Καραγκούνης Αντώνιος και Σια ΕΕ, µε στοιχεία ∆οϊράνης 134, ΤΚ 17673, 
Καλλιθέα, Αθήνα και ΑΦΜ 094509768 και ∆.Ο.Υ. Καλλιθέας. 

2. Το ότι δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό για τον έλεγχο τυχόν στοιχείων καταστήµατος 
επάνω στις αφίσες. 

3. Την υπ΄ αριθµό 987/17-6-2013 απόφαση ∆ηµάρχου για την επιβολή προστίµου για 
αφισσορύπανση στην παραπάνω εταιρία, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). 

4. Την εγγραφή του προστίµου στο όνοµα του παραπάνω, στον υπ΄αριθµ. 1519/2013 
χρηµατικό κατάλογο, ο οποίος επιδόθηκε από τον ∆ήµο Καλλιθέας αλλά επεστράφη 
ως αγνώστου διαµονής. 

5. Τον έλεγχο που διενεργήσαµε στην ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων για τα στοιχεία των 
παραπάνω που αναγράφονται στην υπ΄ αριθµό 135/4-6-2013 πράξη βεβαίωσης 
παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ευρέθησαν τα εξής:  

α)στην διεύθυνση ∆οϊράνης 134, Καλλιθέα Αθήνας, δεν υπάρχει καµία από τις δύο 
εταιρίες, β)το ΑΦΜ 094509768 που αναγράφεται δεν υφίσταται-υπάρχει στην ∆.Ο.Υ.,  

γ)η εταιρία που αναγράφηκε αρχικά και σβήστηκε στην συνέχεια (ΑΤΟΥ Ν. 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ-Γ.ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΟΕ) έχει διεύθυνση Μυκηνών 10, ΤΚ 17673, Αθήνα 
και ΑΦΜ 081437141,  

δ)η εταιρία Καραγκούνης Αντώνιος και Σια ΕΕ, υπάρχει στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 
21 στην Θεσσαλονίκη, µε ΑΦΜ 997651747, µε διαχειριστή τον Καραγκούνη Αντώνιο 
του Αλεξάνδρου και ΑΦΜ 110190698. 
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προκύπτει 

ότι σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό 135/4-6-2013 πράξη βεβαίωσης παράβασης της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας, οι δύο εταιρίες που αναγράφονται , τα προσωπικά στοιχεία των εταιριών και του 
διαχειριστή της µιας εταιρίας, καθώς και όλα τα ΑΦΜ δεν οδηγούν σε κανένα συµπέρασµα 
και ειδικά το ΑΦΜ που αναγράφηκε στην παραπάνω πράξη δεν υφίσταται-υπάρχει, ύστερα 
από έλεγχο που διεξήχθει στην ∆.Ο.Υ..  

Ετσι λοιπόν πρέπει να διαγραφεί η οφειλή που έχει επιβληθεί στην εταιρία 
Καραγκούνης Αντώνιος και Σια ΕΕ από τον υπ΄ αριθµό 1519/2013 (899/2014) 
βεβαιωµένο χρηµατικό κατάλογο 

 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

Α.  

1)την διαγραφή  ή όχι των υπ΄ αριθµό 1433/2013 (910/2014) και 1473/2013 (907/2014) 
βεβαιωµένων χρηµατικών καταλόγων σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(έγγραφο ενηµέρωσης, άδεια καταστήµατος, πρακτικό της εταιρίας µε τους µετόχους, τον 
υγειονοµικά υπεύθυνο και τον διαχειριστή) για τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στον 
Καραµπέρη Παύλο και  

2)σύνταξη νέων χρηµατικών καταλόγων στο όνοµα της εταιρίας που έχει κάνει την 
παράβαση: ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ, ∆/ΝΣΗ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, ΤΚ 54627, ΑΦΜ 
998673530 και ∆.Ο.Υ. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.  

Β. ∆ιαγράφουµε το πρόστιµο 150,00 €, που επιβλήθηκε στην εταιρία Καραγκούνης 
Αντώνιος και Σια ΕΕ και κατά συνέπεια τον υπ΄ αριθµό 1519/2013 (899/2014) βεβαιωµένο 
χρηµατικό κατάλογο, γιατί οι δύο εταιρίες που αναγράφονται στην υπ΄ αριθµό 135/4-6-2013 
πράξη βεβαίωσης παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , τα προσωπικά στοιχεία των 
εταιριών και του διαχειριστή της µιας εταιρίας, καθώς και όλα τα ΑΦΜ δεν οδηγούν σε κανένα 
συµπέρασµα και ειδικά το ΑΦΜ που αναγράφηκε στην παραπάνω πράξη δεν υφίσταται-
υπάρχει, ύστερα από έλεγχο που διεξήχθει στην ∆.Ο.Υ. 

 
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:  
 

1)την διαγραφή των υπ΄ αριθµό 1433/2013 (910/2014) και 1473/2013 (907/2014) 
βεβαιωµένων χρηµατικών καταλόγων σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(έγγραφο ενηµέρωσης, άδεια καταστήµατος, πρακτικό της εταιρίας µε τους µετόχους, τον 
υγειονοµικά υπεύθυνο και τον διαχειριστή) για τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί στον Καραµπέρη 
Παύλο και 

  
2)την σύνταξη νέων χρηµατικών καταλόγων στο όνοµα της εταιρίας που έχει κάνει την 
παράβαση: ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 ΕΠΕ, ∆/ΝΣΗ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27, ΤΚ 54627, ΑΦΜ 
998673530 και ∆.Ο.Υ. Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Β). ∆ιαγράφουµε το πρόστιµο 150,00 €, που επιβλήθηκε στην εταιρία Καραγκούνης 
Αντώνιος και Σια ΕΕ και κατά συνέπεια τον υπ΄ αριθµό 1519/2013 (899/2014) βεβαιωµένο 
χρηµατικό κατάλογο, γιατί οι δύο εταιρίες που αναγράφονται στην υπ΄ αριθµό 135/4-6-2013 
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πράξη βεβαίωσης παράβασης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , τα προσωπικά στοιχεία των εταιριών 
και του διαχειριστή της µιας εταιρίας, καθώς και όλα τα ΑΦΜ δεν οδηγούν σε κανένα 
συµπέρασµα και ειδικά το ΑΦΜ που αναγράφηκε στην παραπάνω πράξη δεν υφίσταται-υπάρχει, 
ύστερα από έλεγχο που διεξήχθει στην ∆.Ο.Υ. 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 

                            
            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 246/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 9 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                                 


