
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  28 - 11 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :371/2016 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλής από Χρηµατικούς Καταλόγους λόγω  εσφαλµένης βεβαίωσης  
παράβασης. 
 

  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 16446/24-11-2016 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ(08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Γρούγιος Ηλίας 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
5 Καρράς Ευστράτιος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Νοτάκης Ιωάννης 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Σµήλιος Ηλίας 
8 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 8 Ράπτου Ολγα 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  

 
 



 

 

32  32  
33  33  

 
Λόγο ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων αποχώρησε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Βαλάνος 

Νικόλαος και ανέλαβε να συνεχίσει την διαδικασία ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Ο Αντιπρόεδρος  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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο 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.» 

 

-Την από 22-11-2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Τµήµατος Εσόδων προς το Ταµείο του ∆ήµου για την διαγραφή 

οφειλής ποσού 920,00 € (χωρίς τις προσαυξήσεις) από τον αρ. Χ.Κ. 1081/2015 του ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆Η 

ΙΩΑΝΝΗ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ   µε ΑΦΜ 027314768 που αφορά αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου µε 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων (20τ.µ.), που  όµως δεν νοµιµοποιούµαστε να προβούµε στην επιβολή 

διοικητικού προστίµου διότι το συγκεκριµένο κατάστηµα καταλαµβάνει µέρος από τον προκήπιο χώρο της 

οικοδοµής όπως φαίνεται από (ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ , ΑΥΤΟΨΙΑ  22.7.2015) ο οποίος είναι (27τ.µ.)   και όχι απο τον κοινόχρηστο 

χώρο, γι αυτό και δεν είχε εφοδιαστεί µέχρι τότε µε σχετική άδεια από την από την Υπηρεσία µας. (Ο 

∆ήµος έχει δικαίωµα επιβολής διοικητικού προστίµου µόνο σε κοινόχρηστους χώρους και όχι ιδιωτικούς).                                                           

Α)ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Β) ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ , ΑΥΤΟΨΙΑ  

22.7.2015 



 

 

Γ)ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 16288/22-11-216 ΠΡΟΣ Α.Τ.  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει των παραπάνω:                                                            

Να αποφασίσει σχετικά µε την διαγραφή της οφειλής. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ., την εισήγηση του Αντιπροέδρου,                                                           

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τη διαγραφή της παραπάνω οφειλής του ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ  µε ΑΦΜ 

027314768 που αφορά αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων 

(20τ.µ.), που  όµως δεν νοµιµοποιούµαστε να προβούµε στην επιβολή διοικητικού προστίµου διότι το 

συγκεκριµένο κατάστηµα καταλαµβάνει µέρος από τον προκήπιο χώρο της οικοδοµής όπως φαίνεται από 

(ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Α∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ , 

ΑΥΤΟΨΙΑ  22.7.2015) ο οποίος είναι (27τ.µ.)   και όχι απο τον κοινόχρηστο χώρο, γι αυτό και δεν είχε 

εφοδιαστεί µέχρι τότε µε σχετική άδεια από την από την Υπηρεσία µας. (Ο ∆ήµος έχει δικαίωµα επιβολής 

διοικητικού προστίµου µόνο σε κοινόχρηστους χώρους και όχι ιδιωτικούς).                                                            

 

Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 371/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

Ο Αντιπρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

Κυριλλίδης Γεώργιος                                                            Αµπελόκηποι  29 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


