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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               30.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  303/2020 

 

ΘΕΜΑ : Διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικούς Καταλόγους εξαιτίας υπαιτιότητας της Υπηρεσίας  (Μάρκου 

–  Παππάς Γεώργιος του Νικολάου) 

 

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17496/25-

09-2020 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) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:  

 

 Noμικό Πλαίσιο: Άρθρο 174 ν. 3463/2006 «Διαγραφή χρεών»  

 

οι αποκλειστικοί λόγοι διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  είναι οι κάτωθι: 

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την 

κληρονομιά. 

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα 

επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί 

μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και 

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. 

 

Επίσης, οι αποκλειστικοί λόγοι διαγραφής των προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής με απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής,  είναι οι κάτωθι: 

ΑΔΑ: ΨΦΕΔΩΨΕ-ΘΣΘ
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Εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, 

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας 

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας 

 

Ιστορικό: κατά του Μάρκου – Παππά Γεωργίου του Νικολάου συνετάγησαν δύο Χρηματικοί Κατάλογοι, ο με 

αριθμό 708/2011 για Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ύψους 7.752,00€ και 

ο με αριθμό 709/2011 για το σχετικό πρόστιμο ύψους 15.504,00€. Ο καθού οι ανωτέρω Κατάλογοι άσκησε 

εμπροθέσμως προσφυγή κατά αυτών. Σύμφωνα δε με τον νόμο (άρ.69 Ν2717/99, άρ. 27παρ 1 Ν.1828/89, αρ. 22 

παρ. 3 ΝΔ 318/69) η Υπηρεσία, μετά την επίδοση των προσφυγών, έπρεπε να  βεβαιώσει το 40% των ανωτέρω 

Χρηματικών Κατάλογων 708 και 709/2011 και να αναμένει την έκβαση της υπόθεσης, την επίδοση δηλαδή της 

σχετικής Δικαστικής Απόφασης, για να βεβαιωθεί και το λοιπό 60%, σε περίπτωση που δικαιώνονταν ο Δήμος. 

Από παραδρομή όμως βεβαιώθηκε όχι το 40% αλλά το 100% της ανωτέρω οφειλής, η οποία αθροιστικώς 

ανέρχεται σε 23.256,00€, με αποτέλεσμα, σήμερα η οφειλή που προκύπτει να είναι αθροιστικού ύψους  47.201,10 

€ εμπεριέχοντας και τις λανθασμένα υπολογισθείσες προσαυξήσεις.  

 

Την 29/5/2020 επιδόθηκαν και οι δύο Αποφάσεις του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τις 

προσφυγές που άσκησε ο πολίτης κατά των ανωτέρω Χρηματικών Καταλόγων, οι οποίες δικαιώνουν τον Δήμο. 

Συνεπώς το 60% του 23.256,00€ θα έπρεπε να βεβαιωθεί και να υπολογιστούν οι προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία αυτή (29-5-2020) και όχι από το έτος 2011.  

 

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει οι επιπλέον προσαυξήσεις των Χρηματικών Καταλόγων 708/2011 (360/2020) και 

709/2011 (695/2020) να διαγραφούν βάσει του ανωτέρω νομικού πλαισίου και για τους λόγους που αναλύονται 

ανωτέρω. Για το λόγο αυτό οι ανωτέρω κατάλογοι θα διαγραφούν και θα επανασυνταχθούν νέοι που θα 

αποτυπώνουν τη σωστή εικόνα των προσαυξήσεων. 

 

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 τη διαγραφή προσαυξήσεων από Βεβαιωτικούς Καταλόγους εξαιτίας υπαιτιότητας της Υπηρεσίας  

(Μάρκου –  Παππάς Γεώργιος του Νικολάου). 

    Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  303/2020. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.9.2020  

         

        O Πρόεδρος  

             

                     Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΨΦΕΔΩΨΕ-ΘΣΘ
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