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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  28-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 34/2019       
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλής από Χρηµατικούς Καταλόγους λόγω  ελλιπών - λανθασµένων 
στοιχείων των οφειλετών. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου 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. 1595/24-01-2019 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 παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

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

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
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».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους 
ως έκτακτο . 
 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου και του 4ου έναντι του 2ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 13ου 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 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) 
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-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 γεγονός ότι για τους   οφειλέτες: 
 ∆ΕΛΗΚΑΖΑΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  µε Α.Φ.Μ. 046566271 
 ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ µε Α.Φ.Μ. 013255882 
 ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΑΝ∆Ρ.  µε Α.Φ.Μ. 030913082 
 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  µε Α.Φ.Μ. 040567220 
YANKOVA EKATERINA µε Α.Φ.Μ. 041362851 
ΣΙΑΚΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ µε Α.Φ.Μ. 099649244 
 
 
 διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο στο Γ.Ε.Μ.Η. ότι οι   συγκεκριµένοι  Α.Φ.Μ. ανήκουν σε άλλα 

φυσικά πρόσωπα.   
 
Το γεγονός ότι για τον οφειλέτη: 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε Α.Φ.Μ.039573075 
διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο στην Α.Α.∆.Ε ότι ο   συγκεκριµένος  Α.Φ.Μ. ανήκει σε άλλο φυσικό 

πρόσωπο.   

Για τις οφειλές  µε  ελλιπή – λανθασµένα στοιχεία θα επανασυνταχθούν  χρηµατικοί κατάλογοι µε τα 
πλήρη-ορθά  στοιχεία των οφειλετών από την Οικονοµική Υπηρεσία.   

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:  

                                                                                              

Να αποφασίσει σχετικά µε την διαγραφή των οφειλών. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 
                                    

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την διαγραφή οφειλής από Χρηµατικούς Καταλόγους λόγω  ελλιπών - λανθασµένων στοιχείων των 
οφειλετών ως εξής: 

 
Για τους   οφειλέτες: 
 ∆ΕΛΗΚΑΖΑΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  µε Α.Φ.Μ. 046566271 
 ΑΝΤΩΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ µε Α.Φ.Μ. 013255882 
 ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΑΝ∆Ρ.  µε Α.Φ.Μ. 030913082 
 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  µε Α.Φ.Μ. 040567220 
YANKOVA EKATERINA µε Α.Φ.Μ. 041362851 
ΣΙΑΚΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ µε Α.Φ.Μ. 099649244 
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 διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο στο Γ.Ε.Μ.Η. ότι οι   συγκεκριµένοι  Α.Φ.Μ. ανήκουν σε άλλα 
φυσικά πρόσωπα.   

 
Για τον οφειλέτη: 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ µε Α.Φ.Μ.039573075 
διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο στην Α.Α.∆.Ε ότι ο   συγκεκριµένος  Α.Φ.Μ. ανήκει σε άλλο φυσικό 

πρόσωπο.   

Για τις οφειλές  µε  ελλιπή – λανθασµένα στοιχεία θα επανασυνταχθούν  χρηµατικοί κατάλογοι µε τα 
πλήρη-ορθά  στοιχεία των οφειλετών από την Οικονοµική Υπηρεσία.   

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 34/2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  29 - 01 - 2019 
 
 
   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


