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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 76/2016
ΘΕΜΑ : Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 8486/08-04-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Αβραμίκας Στέφανος
3- Κετικίδης Ιωάννης
4- Χουρσόγλου Χρήστος
5- Μπάτσης Χρήστος
6- Γούδης Γεώργιος
7- Σαββίδης Γεώργιος
8- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9- Βέσκος Δημήτριος
10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11- Δόντσος Χρήστος
12- Γεωργίου Χρήστος
13- Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Μπαγκή Αικατέρινη
19- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
20- Μπογδάνης Μιχαήλ
21- Ιωαννίδης Ιωάννης
22- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
24- Αμπάρη Γεωργία
25- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ουργαντζόγλου Απόστολος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Ουργαντζόγλου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
5. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
10. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
13. Δημητρίου Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
14. Μαλλιαρός Αναστάσιος - Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δέκα έξι (16),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, και κ.Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μετά από πρόταση του κ. Τσιμτσιρίδη
Γεωργίου να συζητηθεί το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης, πρώτο και το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης, δεύτερο.
Ακολούθησε η συζήτηση κατά τον αύξοντα αριθμό των θεμάτων της με αρίθ. 8486/8-4-2016 πρόσκλησης
Δ.Σ.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση
ου
του 17 θέματος ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την
ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης
Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 10ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος απουσίαζε από την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 03ο
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον πίνακα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά και o οποίος έχει ως εξής:
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

1 Σίσκου

ΟΝΟΜΑ
Σοφία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Πέτρος

Χ.Κ.
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ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Κ189/11-02

17,70 Να γίνει διαγραφή έχουν χρεωθεί τα ίδια αγροκτήματα και στον Πατέρα της και είναι πληρωμένα

76/04

17,70 Να γίνει διαγραφή έχουν χρεωθεί τα ίδια αγροκτήματα και στον Πατέρα της και είναι πληρωμένα
17,70 Να γίνει διαγραφή έχουν χρεωθεί τα ίδια αγροκτήματα και στον Πατέρα της και είναι πληρωμένα
17,70 Να γίνει διαγραφή έχουν χρεωθεί τα ίδια αγροκτήματα και στον Πατέρα της και είναι πληρωμένα

2 Παρασκευόπουλος

Τηλέμαχος

Κυριάκος

Κ4/5-3-02

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

ΚΑΘ3/03/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

3/03/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

3/04/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

3/2005/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

3/2006/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

3/2007/2016

39,80

Να γίνει διαγραφή διότι δεν είχε 20 στέμ. Είχε 6,5 στρμ. Στην Αψαλο σύμφων με το Ε9

035/2016

12,33

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

078/2016

12,33

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

108/2016

12,33

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

176/2016

12,33

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

225/2016

12,33

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

359/2016

12,02

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

387/2016

12,02

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9

461/2010/2016

3 Κωνσταντινίδου

Ελένη

Κων/νος

9,62

Να γίνει διαγραφή διότι στον Εξαπλάτανο δεν έχει χωράφια σύμφωνα με το Ε9
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
14,81
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
188,17
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
13,38
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
187,09
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

802/16

805/2016

803/16

804/16

3
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4 Κωνσταντινίδου

5 Πλέσκας

6 Σαπουντζής

Μάρθα

Πέτρος

Βασίλειος

Γεώργιος

Κων/νος

Ιωάννης

807/16

4,31

808/16

0,11

809/16

61,47

810

1,69

Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

31/2007/2016

19,25

Να γίνει διαγραφή όπως φαίνεται στο Ε9 δεν έχει χωράφια στην ¨Ορμα

31/2008/2016

19,50

Να γίνει διαγραφή όπως φαίνεται στο Ε9 δεν έχει χωράφια στην ¨Ορμα

31/2012/2012

14,52

Να γίνει διαγραφή όπως φαίνεται στο Ε9 δεν έχει χωράφια στην ¨Ορμα

31/2013/2013

77,92

235

Να γίνει διαγραφή όπως φαίνεται στο Ε9 δεν έχει χωράφια στην ¨Ορμα
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
29,43
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
326,28
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

236

Δεν διαγράφονται βάσει του των άρθρων 24 παρ.3, παρ.4 και παρ 12 του Ν.2130/93 , άρθρο
73 του ΒΔ24/9-20/58 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1080/80 και του
ΑΝ344/68.β)το Ν.3345/2005, την εγγύκλιο ΥΠΕΣ 22/14-7-05 και το έγγραφο Υπ.Εσ 50329/1912-14,ως και τα 38048/10-11-15 &2856/20-1-15 έγγραφα Δ/νσης Οικονομικών Τ.Αυτ/σης και του
23,64
Υπ.Εσ. & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

234

Και συνέχισε την εισήγησή του λέγοντας : «θα ήθελα να διαφοροποιήσω την εισήγησή μου σε
σχέση με την εισήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε λάβει στο πρόσφατο παρελθόν μια απόφαση σχετικά με τα
μη ηλεκτροδοτούμενα και τα πρόστιμα και όλη αυτή τη διαδικασία ….. Αυτή η απόφαση δεν μπορούσε.. δεν
την στείλαμε τελικά στην Αποκεντρωμένη για τον εξής απλό λόγο. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί τους την
θεωρήσανε κανονιστική. Οπότε δεν έπρεπε να είναι κανονιστική η απόφαση και έπρεπε να έρχεται η
διαγραφή κατά άτομο. Και αυτό γίνεται τώρα . Η υπηρεσία όμως σε ότι αφορά την κα Κωνσταντινίδου
Ελένη, την κα Κωνσταντινίδου Μάρθα και τον κ. Σαπουντζή Βασίλειο, έχει διαφορετική άποψη από αυτήν
που είχαμε λάβει εμείς ως απόφαση σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο που μας πέρασε. Θα γίνω πιο
συγκεκριμένος. Όταν ένας πολίτης κλείνει το σπίτι του και το σπίτι, η οικία το οίκημα γίνεται μη
ηλεκτροδοτούμενο, αυτό απευθείας γεννά την υποχρέωση αυτού του ανθρώπου να έρθει στον Δήμο και να
δηλώσει ότι το οίκημα αυτό είναι μη ηλεκτροδοτούμενο για να πάψει αυτό το οίκημα να χρεώνεται με τα
δημοτικά τέλη κ.τ.λ. Ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να έρθει οποιαδήποτε στιγμή αλλά σταματάει
να χρεώνεται δημοτικά τέλη κτ.λ. από την ημερομηνία που θα φέρει την βεβαίωση στον Δήμο. Οι πολίτες
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με αίτησή τους λοιπόν και αυτό είχαμε εξετάσει την προηγούμενη φορά, ζητούν την ηθική τακτοποίηση του
θέματος γιατί δεν είχανε λάβει σχετικές ενημερώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε από το 2004
αλλά και παλαιότερα τα ποσά που προκύπτουν είναι αρκετά σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θα εισηγηθώ
ξανά όπως είχα εισηγηθεί και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο την
διαγραφή των χρεών με την δικαιολογία ότι ένας Νόμος δεν μπορεί να είναι και πάντοτε και εφαρμόσιμος
αν δεν έχει την δική του άποψη. Εισηγούμαι λοιπόν με κάθε ευθύνη να πάει η εισήγηση όπως είναι για όλα
τα άλλα θέματα και εκεί που λέει για την κα Κωνσταντινίδου Ελένη την κα Κωνσταντινίδου Μάρθα και τον
κ. Σαππουντζή Βασίλειο όπου η υπηρεσία ζητάει την μη διαγραφή εγώ εισηγούμαι την διαγραφή των
ποσών… από την ημέρα που κατέστη μη ηλεκτροδοτούμενο το ακίνητο. Όπως είχαμε πάρει εκείνη την
απόφαση….»
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των .κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως
φαίνεται στο μαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 04 συνεδρίασης της 18-4-2016 και κατόπιν
δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο και τον Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου.
Στο άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 αναφέρονται τα εξής:
1. 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, β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της εισπράξεως 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 από 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
φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά λαμβάνοντας υπόψη και την
πρόταση του κ. Τσιμτσιρίδη.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της
αριθμ.4/2016 συνεδρίασης κατεγράφησαν και αφού έλαβε υπόψη του τον πίνακα του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών και την εισήγηση του κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη διαγραφή των παρακάτω ποσών, συν τις προσαυξήσεις, και των έξι (6) αιτούντων όπως
αναφέρονται για κάθε οφειλέτη προς το Δήμο μας χωριστά, τα οποία έχουν εγγραφεί στο
βεβαιωτικό ή καθυστερηματικό κατάλογο δημοτικών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα
με τους παρακάτω πίνακες και για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση της παρούσας:
1 Σίσκου

Σοφία

Πέτρος

2 Παρασκευόπουλος

Τηλέμαχος

Κυριάκος

5

Κ189/11-02
76/04

Κ4/5-3-02
ΚΑΘ3/03/2016
3/03/2016
3/04/2016
3/2005/2016
3/2006/2016

17,70
17,70
17,70
17,70
39,80
39,80
39,80
39,80
39,80
39,80
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3/2007/2016
39,80
035/2016
12,33
078/2016
12,33
108/2016
12,33
176/2016
12,33
225/2016
12,33

3 Κωνσταντινίδου

4 Κωνσταντινίδου

5 Πλέσκας

6 Σαπουντζής

Ελένη

Μάρθα

Πέτρος

Βασίλειος

Κων/νος

Γεώργιος

Κων/νος

Ιωάννης

359/2016
387/2016
461/2010/2016
802/16
805/2016

12,02
12,02
9,62
14,81
188,17

803/16
804/16

13,38
187,09

807/16

4,31

808/16

0,11

809/16

61,47

810

1,69

31/2007/2016

19,25

31/2008/2016
31/2012/2012

19,50
14,52

31/2013/2013

77,92

234

29,43

235
236

326,28
23,64

 Λευκό ψήφισε ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 76/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 18-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

6

