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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               24.6.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  168/2020 

 

ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλής λόγω εφαρμογής του άρθρου 21 παρ.3 του Ν.4674/2020 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

10645/19.6.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  

στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 4) 

Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 6) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 7) Κουσίδης Γεώργιος 

(μέλος). 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Ράπτου Όλγα. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη  
 
 
- Tην παρ.1κ του αρ. 72 του Ν4623/9-8-2019 σύμφωνα με την οποία: 
    Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
-  το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 σύμφωνα με το οποίο:  

« Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως 
προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της 
υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη 
καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι 
οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.» 
 
-Το από 15/06/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο: η κυρία 
Τακαβάκογλου Στεφανία με Α.Φ.Μ. 101637189 αιτείται την διαγραφή οφειλών ΤΑΠ και δημοτικών τελών 
καθαριότητας και φωτισμού, οι οποίες προέκυψαν από δήλωση τετρ. μέτρων ύστερα από νομιμοποίηση 
χώρων με το Ν. 4495/2017. 
  
-Την αριθμ. Πρωτ. 10099/11-6-2020 αίτηση του ανωτέρω για διαγραφή της οφειλής 
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Οι οφειλές που πρέπει να διαγραφούν αναλύονται παρακάτω: 
 

 
 
 
 
 

 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει των παραπάνω: Να αποφασίσει σχετικά με την διαγραφή της 
οφειλής.      
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση 

του  προέδρου,  

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών ΤΑΠ και δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της κας 

Τακαβάκογλου Στεφανίας με Α.Φ.Μ. 101637189 οι οποίες προέκυψαν από δήλωση τετρ. μέτρων ύστερα από 

νομιμοποίηση χώρων με το Ν. 4495/2017 και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές που πρέπει να διαγραφούν 

αναλύονται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  168/2020. 

 

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

 

   Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  25.6.2020  

        

 

       O Πρόεδρος  

 

                 

      Καζαντζίδης Γεώργιος 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

1161/2020   (1514/2018) 609,84 € 

1216/2020 (1515/2018) 21,22 € 

1239/2020 (1516/2018) 113,86 € 
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