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ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλών Μιλκάκη Μιχαήλ από Χρηµατικούς Καταλόγους βάσει του Ν.
3649/08.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 5η του µήνα Μαρτίου του έτους
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 2861/1- 3-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή,
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος , Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου
Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Σαπρανίδου Σωτηρία.
Ο Πρόεδρος 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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά
όµως δεν παρέστησαν. Παρέστη ο κ. Γεννηµατάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αµπελοκήπων.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι,
Έχοντας υπόψη
1.
Την εγκύκλιο 19 µε αριθµό πρωτ. 18115 από 9 Απριλίου 2008 µε θέµα «Ρύθµιση
οφειλών από δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν.
3649/2008».
2.
Το από 7-3-2008 µε αριθµό 14858 έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών.
3.
Την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 και την Εγκύκλιο 73367/2009 του Υπουργείου
Εσωτερικών σύµφωνα µε την οποία «Οι ανωτέρω περιπτώσεις ρυθµίζονται σε δόσεις,
αφαιρουµένων των προστίµων τους»
4.
Την από 21-4-2008 απόφαση αρ. 132 ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία αναφέρει ότι:
«Καθορίζει αποκλειστική προθεσµία δυο (2) µηνών από την ηµέρα λήψης της απόφασης
(δηλ. µέχρι την 21ην Ιουνίου) εντός της οποίας να µπορούν όσοι ενδιαφέρονται να
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αξιοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 3698/3-3-2008 και να υποβάλλουν δήλωση
και αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση των χρεών τους προς το ∆ήµο. Ο αριθµός των δόσεων
καθορίζεται µέχρι και 24 µηνιαίες δόσεις.»
5.
Την από 5-1-2010 απόφαση αρ. 3 ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία αναφέρει ότι: «Τον
καθορισµό αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς
υπαγωγή στη ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης (4-3-10)»
6.
Την µε αρ. πρωτ. 576/18-1-2010 αίτηση για ρύθµιση οφειλών του οφειλέτη ΜΙΛΚΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
7.
Τα
διπλότυπα
είσπραξης
µε
αρ.
267,554,938,1241,1445,1756,2081,2265,2409,1821,2651,2881,3421/2010
και
752,910,1337,1700,1874,2282,2535,2825,3099,3625,3932/2011 µε τα οποία εξοφλήθηκαν οι
οφειλές που αφορούσαν την παραπάνω ρύθµιση συνολικού ποσού 13.466,96€ που
αφορούσαν οφειλή ∆.Φ. 2% παρελθόντων ετών
8.
Το γεγονός ότι εκ παραδροµής κάποια διπλότυπα είσπραξης αφορούσαν οφειλές από
χρηµατικούς καταλόγους προστίµου αντί για τις αντίστοιχες οφειλές ∆.Φ. 2%
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006:
Να εγκρίνει τη διαγραφή των χρεών του οφειλέτη ΜΙΛΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ από τους χρηµατικούς
καταλόγους 22,24,31,104,105,518/2012 καθότι ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τη ρύθµιση,
καταβάλλοντας συνολικά ποσό 13.466,96€

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 την διαγραφή των χρεών του οφειλέτη ΜΙΛΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ από τους χρηµατικούς
καταλόγους 22,24,31,104,105,518/2012 καθότι ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τη ρύθµιση,
καταβάλλοντας συνολικά ποσό 13.466,96€

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 90/2012
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα
Αµπελόκηποι 6- 3 - 2012
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης
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Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

