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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               28.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  442/2020 

 
            

ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλής λόγω θανάτου του οφειλέτη  
 
 
Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23560/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 

στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν οι: 
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:            

 
- 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: 
«α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την 
κληρονομιά» 
 
 
- 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 14/12/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο  

Με το υπ. αριθ. 18901/12-10-2020 διαβιβαστικό  του Α.Τ. Νεαπόλεως –Συκεών η επίδοση οφειλής ΤΑΠ που αφορά 

τον Κυριακίδη Ευστράτιο Α.Φ.Μ. 001565186 δεν κατέστη δυνατή λόγω θανάτου του οφειλέτη όπως φαίνεται και 

στην ληξιαρχική πράξη θανάτου που συνοδεύει το διαβιβαστικό. Καθώς ο θάνατος επήλθε το έτος 1998 και οι 

οφειλές είναι βεβαιωμένες παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διαγραφούν οι κατωτέρω  χρηματικοί 

κατάλογοι. Βάσει ελέγχου της υπηρεσίας έχουν βρεθεί οι τωρινοί ιδιοκτήτες του ακινήτου που προέκυψαν από τις 

δηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων στη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ τις οποίες επισυνάπτουμε και οι οποίοι 

απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις πριν το 2020 βάσει του Α. 51 του Ν. 4647/2019. 

          

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

ΑΔΑ: ΡΔΑΒΩΨΕ-9ΗΛ
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-Το αριθμ πρωτ. 18901/12-10-2020 αποδεικτικό επίδοσης του Α.Τ. Νεάπολης - Συκεών 

 
- Την ληξιαρχική πράξη θανάτου του Κυριακίδη Ευστρατίου 
 
 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει των παραπάνω:   Να αποφασίσει σχετικά με τη διαγραφή της οφειλής. 

 
 
 

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

       

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής του Κυριακίδη Ευστράτιου Α.Φ.Μ. 001565186 λόγω θανάτου του οφειλέτη.  Καθώς 

ο θάνατος επήλθε το έτος 1998 και οι οφειλές είναι βεβαιωμένες εγκρίνεται η διαγραφή των κατωτέρω  χρηματικών 

καταλόγων 

 

130/2020   (09/2003) 109,63 € 

115/2020   (02/2004) 109,63 € 

146/2020   (14/2005) 109,63 € 

104/2020   (17/2006) 109,63 € 

141/2020   (27/2007) 141,50 € 

144/2020   (48/2008) 229,80 € 

117/2020   (118/2009) 229,80 € 

142/2020   (315/2010)       229,80 € 

126/2020   (723/2012) 229,80 € 

103/2020   (1462/2013) 229,80 € 

93/2020     (1675/2014) 229,80 € 

123/2020   (1015/2015) 229,80 € 

137/2020   (1161/2016) 198,10 € 

100/2020     (1380/2018) 198,10 € 

1236/2020    (1523/2018) 198,10 € 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

130/2020   (09/2003) 109,63 € 

115/2020   (02/2004) 109,63 € 

146/2020   (14/2005) 109,63 € 

104/2020   (17/2006) 109,63 € 

141/2020   (27/2007) 141,50 € 

ΑΔΑ: ΡΔΑΒΩΨΕ-9ΗΛ
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Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  442/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  29.12.2020  
         

         

        O Πρόεδρος  

          

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 

144/2020   (48/2008) 229,80 € 

117/2020   (118/2009) 229,80 € 

142/2020   (315/2010)       229,80 € 

126/2020   (723/2012) 229,80 € 

103/2020   (1462/2013) 229,80 € 

93/2020     (1675/2014) 229,80 € 

123/2020   (1015/2015) 229,80 € 

137/2020   (1161/2016) 198,10 € 

100/2020     (1380/2018) 198,10 € 

1236/2020    (1523/2018) 198,10 € 

ΑΔΑ: ΡΔΑΒΩΨΕ-9ΗΛ
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