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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 149/2017 ΘΕΜΑ     : Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών.

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Ιουλίου   2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄  (8.00 μ.μ.) 
συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 16322/18-
7-2017,  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 (20) μέλη και ονομαστικά οι:
 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ

1. Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος 
3. Αβραμίκας Στέφανος
4. Χουρσόγλου Χρήστος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος

10.  Χατζηγιαννίδης Γεώργιος

11.  Γεωργίου Χρήστος

12.  Ρώσσης Ιωάννης
13. Κετικίδης Ιωάννης

14.  Ζαχαριάδης Κων/νος
15. Καλδερεμτζή Δέσπονα
16. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

17.  Μπαγκή Αικατέρινη
18. Ασβεστόπουλος Δημήτριος 
19. Αμπάρη Γεωργία

20.  Κόγιος Ανδρέας
   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ
1.Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να
2.Δόντσος Χρήστος
3.Πασόης Δημήτριος
4. Νικολαϊδης  Κων/νος 
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5. Μπογδάνης Μιχαήλ
6. Παρούτογλου Νικόλαος
7. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Δρένος Διονύσιος  – Τοπικής Κοινότητας  Αρχάγγελος
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

3. Αλεξίου Σοφία – Τοπικής Κοινότητας  Λυκοστόμου
4. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
5. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι πέντε   (25),
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.

Τα πέντε (5) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης.

Παρόντες  στην  συνεδρίαση  ήταν  και  οι  Ειδικοί  Συνεργάτες  του  Δημάρχου,  κ.  Μπίνος  Αναστάσιος  και  κ. 
Μπελιοβάνης Πολυχρόνης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν η  Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Μπεγλοπούλου Όλγα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε πως οι απουσίες της  κας Ζιάκα Βαλιανάτου, του κ. Πασόη Δημητρίου και του κ. 

Νικολαϊδη Κων/νου είναι δικαιολογημένες.
Ο κ. Κετικίδης Ιωάννης ήταν απών από την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Χουρσόγλου 

Χρήστος και Βέσκος Δημήτριος.
Ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος απουσίαζε από την συζήτηση των θεμάτων 7ο  έως 12ο. 
Κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος ο κ. Αβραμίκας Στέφανος ήταν απών
Μετά την ψήφιση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση κα Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση  ο κ Ρώσσης Ιωάννης και ο 

κ. Μπάτσης Χρήστος.
Μετά  την  ψήφιση  του  15ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  αποχώρησαν  ο  κ.  Κετικίδης  Ιωάννης  και  ο  κ. 

Ουργαντζόγλου Απόστολος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 03ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης, που αφορά στην “ Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών” ενημέρωσε σχετικά το Σώμα. 
Σχετική είναι η αριθμ.15346/06-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει ως εξής:
 “ ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί διαγραφής  οφειλών.

Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα  
ή εν μέρει 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.

Σχετικά με τις  επισυναπτόμενες  αιτήσεις  διαγραφής που αφορούν τον κ.  Βαμβακίδη Χρήστο του Γεωργίου,  την κα  
Χατζημηνά Ολυμπία του Χαράλαμπου, τον κ. Μπελητάσιο Βασίλειο του Κων/νου,τον κ. Γκάγκα Αθανάσιο του Αναστασίου, την  
κα  Γκάγκα  Θεοδώρα(χήρα  Αναστασίου),την  κα  Στοιμενίδου  Σοφία  του  Αναστασίου,  τον  κ.  Μουρατίδη  Χαράλαμπο  του  
Κυριάκου, την κα Χατζηπαρασκευά Παρασκευούλα του Κωνσταντίνου, τον κ. Χατζηπαρασκευά Σωκράτη του Ιορδάνη, την κα  
Χατζηπαρασκευά Μαρία του Ιορδάνη, τον κ. Καλαιτζή Γρηγόριο του Εμμανουήλ και την εταιρεία Αφοί Καπέλλη & ΣΙΑ ΟΕ ,   η  
υπηρεσία  μετά  τον  έλεγχο  που  διενήργησε  εισηγείται  την  διαγραφή  των  οφειλών.  Οι  λόγοι  της  διαγραφής  των  οφειλών  
αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα στον οποίο εμφανίζονται σε στήλες το ονοματεπώνυμο το πατρώνυμο ο  
Χρηματικός Κατάλογος, το ποσό και η αιτία διαγραφής. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της 
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06
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• τις επισυναπτόμενες αιτήσεις διαγραφής 
• Τα αποτελέσματα του ελέγχου της οικονομικής υπηρεσίας 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Την διαγραφή των ποσών όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
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Αιτήσεις για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΙΟΥΛΙΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Χ.Κ. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1 Βαμβακίδης Χρήστος Γεώργιος 733/2015/2016 171,40

1022/2016 3,95

1028/2016 50,16

2 Βαμβακίδης Χρήστος Γεωργίου 9/2016 89,05

3 Χατζημηνά Ολυμπία Ανέστης 44/2010/2016 30,63

84/2010/2016 30,63

11/2011/2016 30,63

45/2012/2016 30,63

17/2013/2016 30,63

49/2016 30,63

568/2015/2016 30,63

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων πρόκειται για 
λανθασμένες χρεώσεις εκ παραδρομής καθώς ο κ. Βαμβακίδης ο οποίος 
χρεώθηκε με 171,40€ τέλος άρδευσης Κωνσταντίας για το έτος 2014, δεν 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες καταστάσεις άρδευσης. Σχετικά με το τέλος 
άρδευσης Ξιφιανής 2015 για το οποίο χρεώθηκε με 3,95€,  προέκυψε ότι  έγινε 
εκ παραδρομής λανθασμένα ως προς το πρόσωπο καθώς ο σωστός υπόχρεος 

του παραπάνω τέλους είναι ο Αθανασιάδης Γεώργιος του Κοσμά.Ο κ. 
Βαμβακίδης Χρήστος χρεώθηκε απο την υπηρεσία μας και με τέλη άρδευσης 

Όρμας για το έτος 2015 ποσού 50,16€ η οποία έγινε λανθασμένα εκ 
παραδρομής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου καθώς όπως προέκυψε 

απο τον έλεγχο του γραφείου εσόδων η οφειλή αυτή αντιστοιχεί στον κ. 
Αβραμίδη Δημήτριο του Ιωάννη με ΑΦΜ 056777414. Η υπηρεσία έχοντας υπ' 

όψιν την έρευνα και την γνωμοδότηση του γραφείου εσόδων με το αρίθ. 
πρωτ.13146\15-6-2017 έγγραφο του γραφείου εσόδων και  την παράγραφο 1δ 
του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) Ν.3463/2006. Εισηγείται προς το Δ.Σ. την 

διαγραφή των ποσών 171,40 €, 3,95€ και 50,16€ συν τις όποιες προσαυξήσεις. 

Ο κ. Βαμβακίδης Χρήστος του Γεωργίου χρεώθηκε με δημοτικά τέλη τα οποία 
δεν εισπράχθηκαν από την ΔΕΗ (κατάσταση Οκτωβρίου 2013) ποσού 89,05€. Ο 

κ.  Βαμβακίδης με την αρίθ. 13153/15-6-2017 αιτείται την διαγραφή της 
παραπάνω οφειλής καθώς όπως ισχυρίζεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος 25913705  για τον οποίον έγινε και η ανάλογη χρέωση. Μετά την 

έρευνα που διεξήγαγε το γραφείο εσόδων σχετικά με την οφειλή προέκυψε πως 
ο αριθμός παροχής 25913705 επι της Αθ.Διάκου 22 δεν ανήκει στην ιδιοκτησία 
του αιτούντα και επομένως έγινε λανθασμένη χρέωση ως προς το πρόσωπο του 
φορολογούμενου. Η υπηρεσία έχοντας υπ' όψιν την αρίθ. 13153/15-6-2017του κ. 

Βαμβακίδη, τα αποτελέσματα του ελέγχου του γραφείου εσόδων και   την 
παράγραφο 1δ του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) Ν.3463/2006. Εισηγείται 
προς το Δ.Σ. την διαγραφή του ποσού 89,05€ συν τις όποιες προσαυξήσεις.

Η κα Χατζημηνά Ολυμπία χρεώνεται με ΤΑΠ για τα έτη 2009 έως και 2017 από 
την υπηρεσία μας . Κατά την δήλωση του ακινήτου το 2009 στον πρώην Δήμο 

Αριδαίας η υπηρεσία εκ παραδρομής δεν συμπλήρωσε διεύθυνση επικοινωνίας. 
Το έτος 2016 η υπηρεσία στα πλαίσια έρευνας που έκανε για τον εντοπισμό της 
περιοχής διαμονής της κας Χατζημηνά Ολυμπίας μέσω της ΔΟΥ βρήκε στοιχεία 
επικοινωνίας και εντόπισε την υπόχρεο η οποία διαμένει  στον οικισμό Αμφιθέας 

στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Της ζητήσαμε να μας αποστείλει κάποιον 
λογαριασμό της ΔΕΗ για να επιβεβαιώσουμε τον τόπο διαμονής της και έτσι 

αποστείλαμε τα ειδοποιητήρια των οφειλών για το ΤΑΠ. Η κα Χατζημηνά με την 
αρ. Πρωτ.31180 από 22-11-2016 αίτηση της ζητά την διαγραφή των 

προσαυξήσεων για τις οφειλές του ΤΑΠ των παρελθόντων ετών καθώς όπως 
υποστηρίζει δεν ειδοποιήθηκε ποτέ για τις οφειλές της. Η υπηρεσία κατά την 
δήλωση του ακινήτου το 2009 στις υπηρεσίες του Δήμου δεν συμπλήρωσε την 
Διεύθυνση διαμονής της υπόχρεου εκ παραδρομής προχωρώντας παράλληλα 

στην χρέωση των ανάλογων τελών για το παραπάνω ακίνητο, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και Διεύθυνση ώστε να ειδοποιηθεί η 
παραπάνω οφειλέτης. Στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με τη αίτηση 

υπάρχει και ατομική ειδοποίηση η οποία εκτυπώθηκε από το πρόγραμμα της 
Λογιστικής μέσα από την χρήση του 2010 στην οποία φαίνεται ότι  τα στοιχεία 
Διεύθυνσης όπως, οδός, ΤΚ, ΔΟΥ κ.τ.λ. είναι κενά. Η υπηρεσία έχοντας υπ' 

όψιν: α) την αρ. Πρωτ.31180 από 22-11-2016 αίτηση της κας Χατζημηνά 
Ολυμπίας, β) το αντίγραφο  λογαριασμού από την ΔΕΗ της  κας Χατζημηνά 
Ολυμπίας, γ)  την ατομική ειδοποίηση από την χρήση του έτους 2010 στην 

οποία τα στοιχεία διεύθυνσης είναι κενά, δ) τα αποτελέσματα της έρευνας της 
οικονομικής υπηρεσίας και στ)  τις διατάξεις του άρθρου 174 “Διαγραφή χρεών” 

παρ. 3 περίπτωση (γ) του ΚΔΚ-Ν.3463/2006. Εισηγείται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο την διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων οι οποίες ανέρχονται στο 

ποσό των 139,07 € κατά τον μήνα Ιούνιο του 2017, και την πληρωμή μόνο του 
συνόλου του αρχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 281,81€. 
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4 Μπελητάσιος Βασίλειος Κων/νος 96/2014/2015 53,76

783/2015/2016 26,02

5 Στοϊμενίδου Σοφία Αναστάσιος 59/2016 0,13

607/2015/2016 0,13

1095/2016 0,13

6 Γκάγκα Θεοδώρα χήρα Αναστασίου 59/2016 0,09

607/2015/2016 0,09

1095/2016 0,09

7 Γκάγκας Αθανάσιος Αναστάσιος 59/2016 0,13

607/2015/2016 0,13

1095/2016 0,13

8 Μουρατίδης Χαράλαμπος Κυριάκος 598/2016 47,16

9 Χατζηπαρασκευά Μαρία Ιορδάνης 11/2011/2016 3,29

45/2012/2016 3,29

17/2013/2016 3,29

49/2016 2,63

568/2015/2016 2,63

1089/2016 2,63

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων πρόκειται για 

λανθασμένες χρεώσεις εκ παραδρομής λόγω συνωνυμίας καθώς όπως 
προκύπτει και από τις καταστάσεις χρήσης του αρδευτικού δικτύου τα 
παραπάνω τέλη αντιστοιχούν στον κ. Μπελητάσιο Βασίλειο του Κων/νου 

κάτοικος Χρυσής με ΑΦΜ 072210354. Η υπηρεσία έχοντας υπ' όψιν το αρ. 
Πρωτ. 13871/23-6-2017 με το οποίο η αρμόδια υπάλληλος του γραφείου 

διατυπώνει την γνωμοδότηση της σχετικά με τα παραπάνω τέλη άρδευσης, την 
κατάσταση χρήσης του αρδευτικού δικτύου, τα αποτελέσματα της έρευνας του 
φραγείου εσόδων και  την παράγραφο 1δ του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) 
Ν.3463/2006. Εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης μαζί με τις όποιες 

προσαυξήσεις.

Στην κα Στοϊμενίδου Σοφία του Αναστασίου με ΑΦΜ 037277543 έχει επιβληθεί 
τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 0,39€  για υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ 

του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 47 έκτασης 986 τμ στην Κωνσταντία, ποσοστού 
ιδιοκτησίας 37,50%. Στην κα Γκάκα Θεοδώρα  χήρα Αναστασίου με ΑΦΜ 

029632293 έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 0,27€  για υπόλοιπο 
τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 47 έκτασης 986 τμ 
στην Κωνσταντία, ποσοστού ιδιοκτησίας 25%. Στον κο Γκάγκα Αθανάσιο του 

Αναστασίου με ΑΦΜ 037277543έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 
0,39€  για υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 
47 έκτασης 986 τμ στην Κωνσταντία, ποσοστού ιδιοκτησίας 37,50%. Σύμφωνα 

με τις αρίθ. πρωτ.: 13188,13190,13192/1506-2017 αιτήσεις διαγραφής του 
ακινήτου απο ΤΑΠ ετών 2014 εως 2017 από τους παλαιούς ιδιοκτήτες έχουν 

πουλήσει στον Κο ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ με ΑΦΜ 055922323, το ανωτέρω 
ακίνητο, σύμφωνα με το αρίθ. 9741/07-10-2013 συμβόλαιο και ο οποίος 

χρεώνεται με ΤΑΠ για τα συγκεκριμένα ακίνητα με κωδ. Ακινήτου: 00005539 στο 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα του ΤΑΠ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε 
ότι η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατα τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς 
το πρόσωπο του φορολογούμενου, καθώς τα εν λόγω ακίνητα έχουν πωληθεί 

και διπλοχρεώνονται και στους παλιούς ιδιοκτήτες και σε αυτόν που τα 
αγόρασε, άρα κακώς χρεώνεται με ΤΑΠ οι παλιοί ιδιοκτήτες για την περίοδο 

01/01/2014εως 31-12-2017. Η υπήρεσία έχοντας υπόψη την πώληση του 
οικοπέδου με τα κτίσματα απο το 2013, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την 

αρίθ.8752/1994 Υπουργ. Απόφαση, τις αρίθ. πρωτ.: 13188,13190,13192/15-6-
17 αιτήσεις διαγραφής των παλαιών ιδιοκτητών, το συμβόλαιο αρίθ.: 9742/07-10-

2013 περί πώλησεις ακινήτων, τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο 
προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας.  Εισηγείται προς  το Δημοτικό 

Συμβούλιο την διαγραφή των παραπάνω 

Στον κ. Μουρατίδη Χαράλαμπο του Κυριάκου έγινε χρέωση 47,16 € για τέλος 
άρδευσης Πολυκάρπης 2015.Στον παραπάνω οφειλέτη  εκ παραδρομής της 
υπηρεσίας δημιουργήθηκαν δύο καρτέλες.  Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της 

αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων για την άρδευση η παραπάνω 
οφειλή καταχωρήθηκε εκ παραδρομής στην δεύτερη καρτέλα η οποία και θα 

ακυρωθεί. Μετά τα αποτελέσματα της έρευνας του γραφείου εσόδων η άρδευση 
χρεώθηκε ήδη στην σωστή καρτέλα του οφειλέτη με τον Χ.Κ. 1139/2016 και 

συνεπώς θα πρέπει να διαγραφή το ποσό των 47,16€ συν τις όποιες 
προσαυξήσεις από την δεύτερη καρτέλα η οποία και θα ακυρωθεί.   

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.
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10 Χατζηπαρασκευάς Σωκράτης Ιορδάνης 11/2011/2016 3,29

45/2012/2016 3,29

17/2013/2016 3,29

49/2016 2,63

568/2015/2016 2,63

1089/2016 2,63

11 Χατζηπαρασκευά Παρασκευούλα Κωνσταντίνος 11/2011/2016 2,19

45/2012/2016 2,19

17/2013/2016 2,19

49/2016 1,75

568/2015/2016 1,75

1089/2016 1,75

12 Καλαϊτζής Γρηγόριος Εμμανουήλ 1127/2016 11,61

13 Αφοι ΚΑΠΕΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 568/2015/2016 9,60

1089/2016 9,00

Ο Αναπληρωτής ταμίας Ο Προϊσταμένος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Βέσκος Χρήστος Χατζηαναγνώστου Νικόλαος

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή του ποσού  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της κας Μακρυγιάννη Πολυξένης η οποία συνέταξε και τον 
συγκεκριμένο βεβαιωτικό κατάλογο το ποσό των 11,61 € χρεώθηκε εκ 

παραδρομής 2 φορές και έχει ήδη εξοφληθεί με το  αρίθ. 2644/2016 διπλότυπο 
είσπραξης. 

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ.14612/29-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε ότι η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη & το πρόσωπο του 

φορολογούμενου, καθώς το εν λόγω ακίνητο έχει πωληθεί στην Κα Δημητρίου 
Μαρία  του Γεωργίου με ΑΦΜ 107001635 από 31-10-2008 και είναι 

ηλεκτροδοτούμενο με αρίθ. παροχής 25920154 και διπλοχρεώνεται, άρα κακώς 
χρεώνεται με ΤΑΠ ως μη ηλεκτροδοτούμενο για την περίοδο 01/01/2015 έως 
31/12/2016. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη, την ηλεκτροδότηση του ακινήτου 

τουλάχιστον από το 2014 και μετά με αριθμό παροχής 25920154, το άρθρο 24 
του Ν. 2130/93 & την αρίθ. 8752/1994Υπουργ. Απόφαση, την αρίθ. πρωτ. 33006 

/13-12-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. , το Ε9, το 
συμβόλαιο αρίθ.:17024/31-10-2008 περι πώλησης του ακινήτου, τα 

αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου 
μας. Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα  μαζί 

με τις όποιες προσαυξήσεις. 
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 Κατόπιν ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου,  κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν  τις  αιτήσεις  διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών, 
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  

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 η Αντιπρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.   

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του: 
1.  την αριθμ.πρωτ.:  15346/06-07-2017  εισήγηση  του  Τμήματος  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  περί 
διαγραφής οφειλών
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010  και κατόπιν διαλογικής συζήτηση έτσι όπως 
καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 13/2017 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει Ομόφωνα        

Τη διαγραφή των ποσών, συν τις προσαυξήσεις, των 13 αιτούντων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω 
ονομαστικό κατάλογο, για κάθε οφειλέτη προς το Δήμο μας χωριστά, τα οποία έχουν εγγραφεί στο βεβαιωτικό ή καθυ-
στερηματικό κατάλογο δημοτικών τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.: 15346/06-07-2017 
εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί διαγραφής οφειλών, ως εξής :

7
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Αιτήσεις για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΙΟΥΛΙΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Χ.Κ. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1 Βαμβακίδης Χρήστος Γεώργιος 733/2015/2016 171,40

1022/2016 3,95

1028/2016 50,16

2 Βαμβακίδης Χρήστος Γεωργίου 9/2016 89,05

3 Χατζημηνά Ολυμπία Ανέστης 44/2010/2016 30,63

84/2010/2016 30,63

11/2011/2016 30,63

45/2012/2016 30,63

17/2013/2016 30,63

49/2016 30,63

568/2015/2016 30,63

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων πρόκειται για 
λανθασμένες χρεώσεις εκ παραδρομής καθώς ο κ. Βαμβακίδης ο οποίος 
χρεώθηκε με 171,40€ τέλος άρδευσης Κωνσταντίας για το έτος 2014, δεν 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες καταστάσεις άρδευσης. Σχετικά με το τέλος 
άρδευσης Ξιφιανής 2015 για το οποίο χρεώθηκε με 3,95€,  προέκυψε ότι  έγινε 
εκ παραδρομής λανθασμένα ως προς το πρόσωπο καθώς ο σωστός υπόχρεος 

του παραπάνω τέλους είναι ο Αθανασιάδης Γεώργιος του Κοσμά.Ο κ. 
Βαμβακίδης Χρήστος χρεώθηκε απο την υπηρεσία μας και με τέλη άρδευσης 

Όρμας για το έτος 2015 ποσού 50,16€ η οποία έγινε λανθασμένα εκ 
παραδρομής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου καθώς όπως προέκυψε 

απο τον έλεγχο του γραφείου εσόδων η οφειλή αυτή αντιστοιχεί στον κ. 
Αβραμίδη Δημήτριο του Ιωάννη με ΑΦΜ 056777414. Η υπηρεσία έχοντας υπ' 

όψιν την έρευνα και την γνωμοδότηση του γραφείου εσόδων με το αρίθ. 
πρωτ.13146\15-6-2017 έγγραφο του γραφείου εσόδων και  την παράγραφο 1δ 
του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) Ν.3463/2006. Εισηγείται προς το Δ.Σ. την 

διαγραφή των ποσών 171,40 €, 3,95€ και 50,16€ συν τις όποιες προσαυξήσεις. 

Ο κ. Βαμβακίδης Χρήστος του Γεωργίου χρεώθηκε με δημοτικά τέλη τα οποία 
δεν εισπράχθηκαν από την ΔΕΗ (κατάσταση Οκτωβρίου 2013) ποσού 89,05€. Ο 

κ.  Βαμβακίδης με την αρίθ. 13153/15-6-2017 αιτείται την διαγραφή της 
παραπάνω οφειλής καθώς όπως ισχυρίζεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος 25913705  για τον οποίον έγινε και η ανάλογη χρέωση. Μετά την 

έρευνα που διεξήγαγε το γραφείο εσόδων σχετικά με την οφειλή προέκυψε πως 
ο αριθμός παροχής 25913705 επι της Αθ.Διάκου 22 δεν ανήκει στην ιδιοκτησία 
του αιτούντα και επομένως έγινε λανθασμένη χρέωση ως προς το πρόσωπο του 
φορολογούμενου. Η υπηρεσία έχοντας υπ' όψιν την αρίθ. 13153/15-6-2017του κ. 

Βαμβακίδη, τα αποτελέσματα του ελέγχου του γραφείου εσόδων και   την 
παράγραφο 1δ του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) Ν.3463/2006. Εισηγείται 
προς το Δ.Σ. την διαγραφή του ποσού 89,05€ συν τις όποιες προσαυξήσεις.

Η κα Χατζημηνά Ολυμπία χρεώνεται με ΤΑΠ για τα έτη 2009 έως και 2017 από 
την υπηρεσία μας . Κατά την δήλωση του ακινήτου το 2009 στον πρώην Δήμο 

Αριδαίας η υπηρεσία εκ παραδρομής δεν συμπλήρωσε διεύθυνση επικοινωνίας. 
Το έτος 2016 η υπηρεσία στα πλαίσια έρευνας που έκανε για τον εντοπισμό της 
περιοχής διαμονής της κας Χατζημηνά Ολυμπίας μέσω της ΔΟΥ βρήκε στοιχεία 
επικοινωνίας και εντόπισε την υπόχρεο η οποία διαμένει  στον οικισμό Αμφιθέας 

στο Φίληρο Θεσσαλονίκης. Της ζητήσαμε να μας αποστείλει κάποιον 
λογαριασμό της ΔΕΗ για να επιβεβαιώσουμε τον τόπο διαμονής της και έτσι 

αποστείλαμε τα ειδοποιητήρια των οφειλών για το ΤΑΠ. Η κα Χατζημηνά με την 
αρ. Πρωτ.31180 από 22-11-2016 αίτηση της ζητά την διαγραφή των 

προσαυξήσεων για τις οφειλές του ΤΑΠ των παρελθόντων ετών καθώς όπως 
υποστηρίζει δεν ειδοποιήθηκε ποτέ για τις οφειλές της. Η υπηρεσία κατά την 
δήλωση του ακινήτου το 2009 στις υπηρεσίες του Δήμου δεν συμπλήρωσε την 
Διεύθυνση διαμονής της υπόχρεου εκ παραδρομής προχωρώντας παράλληλα 

στην χρέωση των ανάλογων τελών για το παραπάνω ακίνητο, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας και Διεύθυνση ώστε να ειδοποιηθεί η 
παραπάνω οφειλέτης. Στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με τη αίτηση 

υπάρχει και ατομική ειδοποίηση η οποία εκτυπώθηκε από το πρόγραμμα της 
Λογιστικής μέσα από την χρήση του 2010 στην οποία φαίνεται ότι  τα στοιχεία 
Διεύθυνσης όπως, οδός, ΤΚ, ΔΟΥ κ.τ.λ. είναι κενά. Η υπηρεσία έχοντας υπ' 

όψιν: α) την αρ. Πρωτ.31180 από 22-11-2016 αίτηση της κας Χατζημηνά 
Ολυμπίας, β) το αντίγραφο  λογαριασμού από την ΔΕΗ της  κας Χατζημηνά 
Ολυμπίας, γ)  την ατομική ειδοποίηση από την χρήση του έτους 2010 στην 

οποία τα στοιχεία διεύθυνσης είναι κενά, δ) τα αποτελέσματα της έρευνας της 
οικονομικής υπηρεσίας και στ)  τις διατάξεις του άρθρου 174 “Διαγραφή χρεών” 

παρ. 3 περίπτωση (γ) του ΚΔΚ-Ν.3463/2006. Εισηγείται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο την διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων οι οποίες ανέρχονται στο 

ποσό των 139,07 € κατά τον μήνα Ιούνιο του 2017, και την πληρωμή μόνο του 
συνόλου του αρχικού κεφαλαίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 281,81€. 

ΑΔΑ: ΩΨΕ3ΩΨΩ-1ΒΣ
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4 Μπελητάσιος Βασίλειος Κων/νος 96/2014/2015 53,76

783/2015/2016 26,02

5 Στοϊμενίδου Σοφία Αναστάσιος 59/2016 0,13

607/2015/2016 0,13

1095/2016 0,13

6 Γκάγκα Θεοδώρα χήρα Αναστασίου 59/2016 0,09

607/2015/2016 0,09

1095/2016 0,09

7 Γκάγκας Αθανάσιος Αναστάσιος 59/2016 0,13

607/2015/2016 0,13

1095/2016 0,13

8 Μουρατίδης Χαράλαμπος Κυριάκος 598/2016 47,16

9 Χατζηπαρασκευά Μαρία Ιορδάνης 11/2011/2016 3,29

45/2012/2016 3,29

17/2013/2016 3,29

49/2016 2,63

568/2015/2016 2,63

1089/2016 2,63

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων πρόκειται για 

λανθασμένες χρεώσεις εκ παραδρομής λόγω συνωνυμίας καθώς όπως 
προκύπτει και από τις καταστάσεις χρήσης του αρδευτικού δικτύου τα 
παραπάνω τέλη αντιστοιχούν στον κ. Μπελητάσιο Βασίλειο του Κων/νου 

κάτοικος Χρυσής με ΑΦΜ 072210354. Η υπηρεσία έχοντας υπ' όψιν το αρ. 
Πρωτ. 13871/23-6-2017 με το οποίο η αρμόδια υπάλληλος του γραφείου 

διατυπώνει την γνωμοδότηση της σχετικά με τα παραπάνω τέλη άρδευσης, την 
κατάσταση χρήσης του αρδευτικού δικτύου, τα αποτελέσματα της έρευνας του 
φραγείου εσόδων και  την παράγραφο 1δ του άρθρου 174 (διαγραφή χρεών) 
Ν.3463/2006. Εισηγείται την διαγραφή των τελών άρδευσης μαζί με τις όποιες 

προσαυξήσεις.

Στην κα Στοϊμενίδου Σοφία του Αναστασίου με ΑΦΜ 037277543 έχει επιβληθεί 
τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 0,39€  για υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ 

του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 47 έκτασης 986 τμ στην Κωνσταντία, ποσοστού 
ιδιοκτησίας 37,50%. Στην κα Γκάκα Θεοδώρα  χήρα Αναστασίου με ΑΦΜ 

029632293 έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 0,27€  για υπόλοιπο 
τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 47 έκτασης 986 τμ 
στην Κωνσταντία, ποσοστού ιδιοκτησίας 25%. Στον κο Γκάγκα Αθανάσιο του 

Αναστασίου με ΑΦΜ 037277543έχει επιβληθεί τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 
0,39€  για υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου Ε=686 τμ του αρίθ. 349 οικοπέδου Ο.Τ. 
47 έκτασης 986 τμ στην Κωνσταντία, ποσοστού ιδιοκτησίας 37,50%. Σύμφωνα 

με τις αρίθ. πρωτ.: 13188,13190,13192/1506-2017 αιτήσεις διαγραφής του 
ακινήτου απο ΤΑΠ ετών 2014 εως 2017 από τους παλαιούς ιδιοκτήτες έχουν 

πουλήσει στον Κο ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟ με ΑΦΜ 055922323, το ανωτέρω 
ακίνητο, σύμφωνα με το αρίθ. 9741/07-10-2013 συμβόλαιο και ο οποίος 

χρεώνεται με ΤΑΠ για τα συγκεκριμένα ακίνητα με κωδ. Ακινήτου: 00005539 στο 
ηλεκτρονικό πρόγραμμα του ΤΑΠ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε 
ότι η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατα τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς 
το πρόσωπο του φορολογούμενου, καθώς τα εν λόγω ακίνητα έχουν πωληθεί 

και διπλοχρεώνονται και στους παλιούς ιδιοκτήτες και σε αυτόν που τα 
αγόρασε, άρα κακώς χρεώνεται με ΤΑΠ οι παλιοί ιδιοκτήτες για την περίοδο 

01/01/2014εως 31-12-2017. Η υπήρεσία έχοντας υπόψη την πώληση του 
οικοπέδου με τα κτίσματα απο το 2013, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την 

αρίθ.8752/1994 Υπουργ. Απόφαση, τις αρίθ. πρωτ.: 13188,13190,13192/15-6-
17 αιτήσεις διαγραφής των παλαιών ιδιοκτητών, το συμβόλαιο αρίθ.: 9742/07-10-

2013 περί πώλησεις ακινήτων, τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο 
προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας.  Εισηγείται προς  το Δημοτικό 

Συμβούλιο την διαγραφή των παραπάνω 

Στον κ. Μουρατίδη Χαράλαμπο του Κυριάκου έγινε χρέωση 47,16 € για τέλος 
άρδευσης Πολυκάρπης 2015.Στον παραπάνω οφειλέτη  εκ παραδρομής της 
υπηρεσίας δημιουργήθηκαν δύο καρτέλες.  Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της 

αρμόδιας υπαλλήλου του γραφείου εσόδων για την άρδευση η παραπάνω 
οφειλή καταχωρήθηκε εκ παραδρομής στην δεύτερη καρτέλα η οποία και θα 

ακυρωθεί. Μετά τα αποτελέσματα της έρευνας του γραφείου εσόδων η άρδευση 
χρεώθηκε ήδη στην σωστή καρτέλα του οφειλέτη με τον Χ.Κ. 1139/2016 και 

συνεπώς θα πρέπει να διαγραφή το ποσό των 47,16€ συν τις όποιες 
προσαυξήσεις από την δεύτερη καρτέλα η οποία και θα ακυρωθεί.   

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.

ΑΔΑ: ΩΨΕ3ΩΨΩ-1ΒΣ
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10 Χατζηπαρασκευάς Σωκράτης Ιορδάνης 11/2011/2016 3,29

45/2012/2016 3,29

17/2013/2016 3,29

49/2016 2,63

568/2015/2016 2,63

1089/2016 2,63

11 Χατζηπαρασκευά Παρασκευούλα Κωνσταντίνος 11/2011/2016 2,19

45/2012/2016 2,19

17/2013/2016 2,19

49/2016 1,75

568/2015/2016 1,75

1089/2016 1,75

12 Καλαϊτζής Γρηγόριος Εμμανουήλ 1127/2016 11,61

13 Αφοι ΚΑΠΕΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 568/2015/2016 9,60

1089/2016 9,00

Ο Αναπληρωτής ταμίας Ο Προϊσταμένος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Βέσκος Χρήστος Χατζηαναγνώστου Νικόλαος

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ. 13823/22-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε πως η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς το πρόσωπο & την φορολογητέα ύλη καθώς το 

εν λόγω οικόπεδο οι οικοπεδούχοι το έδωσαν αντιπαροχή από το 2005 και 
σύμφωνα με το προσύμφωνο εργολαβικού οι οικοπεδούχοι πήραν 2 

διαμερίσματα ηλ/να (παροχές:25919796&25919793) το Δ1 2ου ορόφου και το 
Δ1 3ου ορόφου με τα παρακολουθήματα τους χώρους στάθμευσης και τα 

ανωτέρω ακίνητα καταβάλουν το ΤΑΠ τους, μέσο του λογ/μού ηλεκτροδότησης. 
Η υπηρεσία μας έχοντας υπόψη  τις αρίθμ. Πρωτ.: 13909,13910,13911/23-5-17 
αιτήσεις διαγραφής, το άρθρο 24 του Ν.2130/93 & την αρίθ8752/1994 Υπουργ. 
Απόφαση, το αρίθ.:28093/2005 συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 

διανομής,τα αποτελέσματα που προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου μας. 
Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αναγράφονται στον πίνακα μαζί με τις 

όποιες προσαυξήσεις.

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή του ποσού  διότι σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της κας Μακρυγιάννη Πολυξένης η οποία συνέταξε και τον 
συγκεκριμένο βεβαιωτικό κατάλογο το ποσό των 11,61 € χρεώθηκε εκ 

παραδρομής 2 φορές και έχει ήδη εξοφληθεί με το  αρίθ. 2644/2016 διπλότυπο 
είσπραξης. 

Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή των ποσών διότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας και  το αρίθ. πρωτ.14612/29-06-2017  έγγραφο του  

γραφείο εσόδων  προέκυψε ότι η χρέωση έγινε εκ παραδρομής κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη & το πρόσωπο του 

φορολογούμενου, καθώς το εν λόγω ακίνητο έχει πωληθεί στην Κα Δημητρίου 
Μαρία  του Γεωργίου με ΑΦΜ 107001635 από 31-10-2008 και είναι 

ηλεκτροδοτούμενο με αρίθ. παροχής 25920154 και διπλοχρεώνεται, άρα κακώς 
χρεώνεται με ΤΑΠ ως μη ηλεκτροδοτούμενο για την περίοδο 01/01/2015 έως 
31/12/2016. Η υπηρεσία έχοντας υπόψη, την ηλεκτροδότηση του ακινήτου 

τουλάχιστον από το 2014 και μετά με αριθμό παροχής 25920154, το άρθρο 24 
του Ν. 2130/93 & την αρίθ. 8752/1994Υπουργ. Απόφαση, την αρίθ. πρωτ. 33006 

/13-12-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. , το Ε9, το 
συμβόλαιο αρίθ.:17024/31-10-2008 περι πώλησης του ακινήτου, τα 

αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο προέβη το γραφείο εσόδων του Δήμου 
μας. Εισηγείται την διαγραφή των ποσών όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα  μαζί 

με τις όποιες προσαυξήσεις. 

ΑΔΑ: ΩΨΕ3ΩΨΩ-1ΒΣ



       
Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   149/2017
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  (υπογραφή)   

Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία  24-7-2017

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
 (υπογραφές)
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