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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               31.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  99/2021 

 

ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων  

 

Σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 6254/24-3-2021 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Μανωλόπουλος Βασίλης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 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: 

«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 22/3/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο με την υπ. 

αριθ. 5976 / 22-03-2021 αίτηση ο οφειλέτης  ΣΑΙΜΙΡ ΜΠΑΚΙΑΙ με Α.Φ.Μ. 111848566 ζητεί την διαγραφή 

της οφειλής  Τ.Α.Π. για το έτος 2019 που αφορά σε ακίνητο με κωδικό 56604 επί της οδού 

Φιλιππουπόλεως 16. Ο κύριος ΣΑΙΜΙΡ κατέθεσε το συμβόλαιο αγοραπωλησίας που αποδεικνύει ότι το 

ακίνητο δεν είναι στην κατοχή του από τις 29-12-2017. Επομένως η χρέωση δεν είναι ορθή. Επιπρόσθετα 

το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο από το 2018 ,όπως φαίνεται στην κατάσταση ηλεκτροδότησης που 

επισυνάπτεται και έτσι δεν χρειάζεται να γίνει επαναχρέωση στους σωστούς ιδιοκτήτες, καθώς το ΤΑΠ 

εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος 

 

Την αρ. 5976/22-03-2021 αίτηση του ανωτέρω 
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-Το ιστορικό ηλεκτροδότησης του ακινήτου 

 

-Το αριθμ. 12440/2017 συμβόλαιο αγοραπωλησίας. 

 

Δεδομένου ότι  ο κατάλογος είναι βεβαιωμένος  παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να διαγραφεί 

η οφειλή  

 

 

 

 

 

 

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’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει τη  διαγραφή της παρακάτω οφειλής λόγω εσφαλμένων στοιχείων  

 

 

 

 

 

 

 

- Η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» 

δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με  διαδικασίες διεξαγωγής του συμβουλίου. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  99/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

1375/2021   (1489/2020) 13,65 € 

ΑΡ. Χ.Κ. (Αρχικός Χ.Κ.) ΠΟΣΟ 

1375/2021   (1489/2020) 13,65 € 


