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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 - 12 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.381/2014 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση χρηµατικού βεβαιωτικού καταλόγου και απαλλαγή προσαυξήσεων που αφορούν 
τον κο Αλεξίου Κοσµά.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 15η του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την υπ’ αριθ. 17787/11-12-2014 
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  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, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Εµεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς 
Ευστράτιος, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Ράπτου Ολγα.  
 

Ο πρόεδρος 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 η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι      

Έχοντας υπ΄όψη : 

1. Το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 που αφορά τη διαγραφή χρεών και συγκεκριµένα : 

α) Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 , σύµφωνα µε την οποία διαγράφεται χρέος προς το 
∆ήµο «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 φορολογούµενου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή 
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο …»  

β) Την παρ. 2 «Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου» 

γ) Την παρ. 3 «Στους ∆ήµους και τις Κοινότητες που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία, το 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση του, µπορεί να απαλλάσσει τους 
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οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσµη καταβολή 
οφείλεται:  

i)…. 

ii)…. 

iii) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας 

Η απόφαση του συµβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ 
απαιτείται και η γνώµη της ταµειακής υπηρεσίας. 

2. Την 19/2010 απόφαση ∆.Σ. «∆ιόρθωση χρηµατικού ποσού βεβαιωτικού καταλόγου που αφορά 
τον κ. Αλεξίου Κοσµά από πρόστιµο για παράνοµη στάθµευση» σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε 
η διόρθωση του ποσού από 240€ που βεβαιώθηκε στον χρηµ. κατάλογο 305/2009 και αφορά την 
επιβολή προστίµου Κ.Ο.Κ. στον κ. Αλεξίου Κοσµά µειώνοντας στο µισό την επιβληθείσα 
χρηµατική ποινή (δηλ. στα 120€) 

3. Το γεγονός ότι εκ παραδροµής δεν εφαρµόστηκε η προαναφερθείσα απόφαση µε αποτέλεσµα 
ο οφειλέτης να επιβαρυνθεί µε επιπλέον προσαυξήσεις έως σήµερα 

4. Τη σχετική γνωµοδότηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας για εφαρµογή αφενός της 19/2010 
απόφασης του δηµοτικού Συµβουλίου και αφετέρου τη διαγραφή του συνόλου των 
προσαυξήσεων που βαρύνουν την οφειλή 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Σε εκτέλεση της προηγούµενης απόφασης του (19/2010) και λόγω της εκ παραδροµής µη 
εφαρµογής της, τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων που βαρύνουν την οφειλή του κ. 
Αλεξίου Κοσµά και τη διόρθωση του σχετικού χρηµατικού καταλόγου.   
 
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 σε εκτέλεση της προηγούµενης απόφασης του (19/2010) και λόγω της εκ παραδροµής 
µη εφαρµογής της, τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων που βαρύνουν την οφειλή του κ. 
Αλεξίου Κοσµά και τη διόρθωση του σχετικού χρηµατικού καταλόγου.  
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 381/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  16 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


