ΑΔΑ: ΩΞΡΖΩΨΕ-5ΗΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
08.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 306/2021
ΘΕΜΑ: Διαγραφή κλήσης ΚΟΚ (ώστε να διαγραφούν οι προσαυξήσεις ) λόγω μη ενημέρωσης του
οφειλέτη και επαναχρέωση της οφειλής.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την
23347/04-11-2021 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 ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος
Κοσμάς 5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα .
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 2) Κατζικάς Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1)
έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως
έκτακτο .
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Έχοντας υπόψη
- Την παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπου μεταξύ άλλων
ορίζεται ότι:
Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους Ταμειακή Υπηρεσία, το Δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:
Α) Στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης.
- 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

-Την από 29/10/2021 αίτηση του Χρηστόφ Χρήστου με Α.Φ.Μ. 032556069 οφειλέτη του Δήμου ( η οφειλή
αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΗ Κ.Ο.Κ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3542/07 (ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ) ΕΤΟΥΣ
2007))της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων σύμφωνα με την οποία η διεύθυνση επίδοσης της
συγκεκριμένης οφειλής ήταν λανθασμένη. Η εν λόγω οφειλή εντάχθηκε σε χρηματικό κατάλογο στις
12/06/2008 και βεβαιώθηκε ταμειακά στις 29/09/2009 οπότε και εστάλη ατομική ειδοποίηση.
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Ο αιτών προσκόμισε στο Δήμο τα Ε1 που αφορούν στα έτη 2008 έως 2012 από τα οποία προκύπτει
ότι η διεύθυνση κατοικίας που είναι καταχωρημένη στο λογιστικό σύστημα του Δήμου είναι όντως
λανθασμένη με αποτέλεσμα τη μην αποστολή ατομικής ειδοποίησης.
Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι ο ΧΚ 907/2021 είναι ήδη ταμειακά βεβαιωμένος, η οφειλή
πρέπει να διαγραφεί, προκειμένου να γίνει η εκ νέου χρέωση με όλες τις απαραίτητες επιμέρους ενέργειες.
Η διαγραφή θα γίνει ώστε να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις, λόγω μη ενημέρωσης του οφειλέτη και
σύνταξη νέου χρηματικού καταλόγου χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
-Η αριθμ. πρωτ. 22899/29-10-2021 αίτηση του Χρηστόφ Χρήστου.
- Ε1 του αιτούντα για τα έτη 2008,2009,2010,2011,2012
ΑΡ. Χ.Κ.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΚ

ΠΟΣΟ

ΧΚ 907/21

377/08

80,00€

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

Α) Εγκρίνει τη διαγραφή κλήσης ΚΟΚ του Χρηστόφ Χρήστου με Α.Φ.Μ. 032556069 (ώστε να διαγραφούν οι
προσαυξήσεις ) λόγω μη ενημέρωσης του οφειλέτη και επαναχρέωση της οφειλής ως εξής:
ΑΡ. Χ.Κ.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΧΚ

ΠΟΣΟ

ΧΚ 907/21

377/08

80,00€

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 306/2021
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 09.11.2021

Η Πρόεδρος
Αποστολίδου Μαρία
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