ΑΔΑ: 6ΡΚΝΩΨΕ-ΣΗΖ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.16 10:28:02
EEST
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα από το πρακτικό της
10.9.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 180/2019
ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ 015266820 εγγεγραμμένου
οφειλέτη ΤΑΠ στο βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1249/19»

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2019,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από
την 16913/6.9.2019 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 9 μελών παρόντες ήταν:
1 Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Mανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος)
4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 5) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 6) Ράπτου Όλγα (μέλος) 7) Τσομπανοπούλου Μελίσσα
(μέλος).
Απόντες: 1) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 2) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος).
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :
Έχοντας υπόψη
- Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπου μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι:
Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους 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.»
- 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 από 26/08/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα o Τσελεπίδης Σαράντης με το
υπ. αριθ. 10056/15-09-2015 συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταβίβασε τμήμα οικοπέδου εμβαδού 1472,25 τ.μ.
του οποίου είναι ιδιοκτήτης επί της οδού Βίτσι 47 ( Νίκης ). Επειδή ο υπολογισμός για τη χρέωση του ΤΑΠ για το
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έτος 2018, έγινε συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του οικοπέδου που μεταβιβάστηκε είναι απαραίτητο να
γίνει η διαγραφή της οφειλής και να γίνει νέος υπολογισμός με τα σωστά τ.μ. Δεδομένου ότι ο κατάλογος είναι
βεβαιωμένος παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διαγραφεί η κατωτέρω οφειλή.
ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.)

ΠΟΣΟ

1249/2019 (1523/2018)

130,90 €

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
A) Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με ΑΦΜ 015266820
εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 1249/19»
ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.)

ΠΟΣΟ

1249/2019 (1523/2018)

130,90 €

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 11.9.2019
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος

