
 

     

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.10.2019 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 200/2019 

 

ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής της «ΑΦΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ-Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ» μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας του 

Δήμου (Χ.Κ. μισθωμάτων 1185 και 1186/2019) 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα 

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

18400/25.9.2019 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) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 3) Γρούγιος Ηλίας  

(μέλος) 4) Ράπτου Όλγα (μέλος) 5) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 6) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 7) Αποστολίδου 

Μαρία (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 2) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

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

    

 Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6
ο
 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 30/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο: Η «ΑΦΟΙ 

ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ-Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ» με ΑΦΜ 084165799 μισθώνει το με αριθμό 42 δημοτικό ακίνητο από 
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δεκαετίας. Με τη με αριθμό 352/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης- ειδική διαδικασία μισθωτικών 

διαφορών-,  υποχρεώθηκε ο Δήμος μας να μειώσει το οφειλόμενο μίσθωμά της κατά ποσοστό 30%, ήτοι, από 

431,22€ με τις νόμιμες προσαυξήσεις (χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου) σε 301,86€, από της επιδόσεως της 

αγωγής (24-11-2017) έως και πέντε έτη (ως τον Δεκέμβριο 2022).  

 

Κατόπιν τούτου, και εφόσον η ανωτέρω εταιρία έχει καταβάλει ήδη τα μισθώματα από 24-11-2017 έως και 31-7-

2019, σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης, θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει στην  εταιρία το ποσό των 

2.703,79€ ως τη διαφορά για τα καταβληθέντα μισθώματα περιόδου από 24-11-2017 έως και 31-7-2019, ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. Για να μην επιβαρυνθεί το Ταμείο σήμερα με την επιστροφή του ποσού, και εφόσον 

η μισθωτική σχέση συνεχίζει να υφίσταται, προτείνεται ο συμψηφισμός του οφειλόμενου ποσού με τα προς 

είσπραξη μισθώματα ώστε αυτό να μηδενιστεί.  

 

Προτείνεται συνεπώς, η διαγραφή των Χ.Κ. μισθωμάτων 1185 και 1186/2019 ως το τέλος του έτους 2019. Με τον 

τρόπο αυτόν το ποσό των 2.703,79€ μειώνεται σε 1.496,35€, και αυτό προτείνεται να μειωθεί αναλογικά από το 

άθροισμα των μισθωμάτων του 2020, ώστε, μετά το πέρας του 2020, το ποσό να διαμορφωθεί σε αυτό που 

όρισε το δικαστήριο. 

Αναλυτικά, το μίσθωμα του 2020 θα διαμορφωθεί σε 171,00€ και οι προσαυξήσεις(χαρτόσημο και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου) σε 6,17€ το μήνα (σύνολο 177,17€), ώστε, το σύνολο του έτους 2020 να είναι το 301,86€ Χ 12= 

3.622,32- 1.496,35€ (ήτοι το ποσό προς επιστροφή, που θα απομείνει μετά τη διαγραφή των ΧΚ έτους 2019). 

 

Για τους λόγους αυτούς και δεδομένου ότι ο ως άνω ΧΚ είναι ήδη ταμειακά βεβαιωμένος εφόσον αφορά 

μίσθωση, παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή των Χ.Κ. μισθωμάτων 1185 και 1186/2019, προκειμένου 

να μην προβούμε στην επιστροφή του ποσού των 2.703,79€ στην εταιρία «ΑΦΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ-Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

ΟΕ»                                                                                           

Δεδομένου ότι  οι κατάλογοι είναι βεβαιωμένοι παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διαγραφούν οι 

κατωτέρω  οφειλές.  

 

-Αναλυτικά οι οφειλές που χρήζουν διαγραφής είναι οι: 

 

 

 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει των παραπάνω να αποφασίσει σχετικά με την διαγραφή των οφειλών. 

     

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A) Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής της «ΑΦΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΙ-Δ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΟΕ» μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας 

του Δήμου (Χ.Κ. μισθωμάτων 1185 και 1186/2019). Αναλυτικά οι οφειλές που διαγράφονται είναι οι: 

 

 

 

 

 

ΑΡ. Χ.Κ.  ΠΟΣΟ 

1185/2019  76,45 

1186/2019  1829,11 

ΑΡ. Χ.Κ.  ΠΟΣΟ 

1185/2019  76,45 

1186/2019  1829,11 

ΑΔΑ: ΨΦ6ΤΩΨΕ-ΞΒΠ



 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 200/2019. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  3.10.2019  

                                                                                                                          O Πρόεδρος  

                                                                                                                                   

        Καζαντζίδης Γεώργιος 
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