ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 549/2001
Περίληψη
Έγκριση εξόφλησης οφειλής των κλ/μων
Βασιλείου Καραβασίλη προς το Δήμο με
δόσεις.
Σήμερα 8 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 4-10-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο αναπληρωτής Δημάρχου κ.
Ευστράτιος Λελεκάκης και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών
βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
552/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τσαμήτρου
- Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 561/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Λ. Τσαβδαρίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-9-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3/82 πράξη τακτ/σεως και
αναλογισμού η ιδιοκτησία κλ/μων Βασιλείου Καραβασίλη είναι υπόχρεως
αποζημιώσεως της ιδ/σίας Αναστασίου και Βασιλείου Κεσόγλου λόγω ρυμοτομίας
δύο οικοπεδικών τμημάτων εμβαδού 58,50μ2.
Η οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως της παραπάνω ρυμοτομούμενης
ιδιοκτησίας καθορίσθηκε με την υπ΄αριθ. 3197/97 απόφαση του Εφετείου Θεσ/νίκης
σε 41.000 δρχ./μ2.
Ο Δήμος μας επισπεύδοντας την διάνοιξη της οδού Μ.Μπότσαρη κατέθεσε
για λογαριασμό της ιδ/σίας κλ/μων Βασιλείου Καραβασίλη ποσό 2.398.500 για την
αποζημίωση της ιδ/σίας Αναστασίου και Βασιλείου Κεσόγλου με το υπ΄αριθ. 6135/78-01 γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Με την συνημμένη αίτησή τους οι κλ/μοι Βασιλείου Καραβασίλη ζητούν να
καταβάλουν την οφειλή τους σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 231 του Π.Δ/τος 410/95 (παρ. 2 & 3)
«εκείνοι που διεξάγουν την ταμιακή υπηρεσία μπορούν να παρέχουν στους οφειλέτες
του Δήμου τις διευκολύνσεις που επιτρέπονται στους οφειλέτες του Δημοσίου με
εξαίρεση τους οφειλέτες βάσει συμβάσεων.
Η εξόφληση της οφειλής προς τους Δήμους μπορεί για εξαιρετικούς λόγους
να ορίζεται σε δόσεις ή προθεσμίες. Σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο χρόνος για την καταβολή μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο τον
επιτρεπόμενο κατά την προηγούμενη παράγραφο. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται
οι οφειλέτες από συμβάσεις».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν΄αποφασίσει σχετικά».
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-9-01
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών, με την οποία αυτή εισηγείται την εξόφληση
της πιο πάνω οφειλής σε (6) εξαμηνιαίες δόσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής :Οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν στις αιτήσεις τους 10 6μηνιαίες δόσεις.
Η επιτροπή πρότεινε 6 δόσεις λόγω αδυναμίας για περισσότερες. Αν το Δ.Σ. κρίνει
ότι μπορεί να δώσει παραπάνω από 6 μηνιαίες δόσεις, ας δώσει.
Προεδρεύων:Είναι εδώ ο κ. Καραβασίλης; Ναι .Συμφωνείτε με την πρόταση
της επιτροπής;
Καραβασίλης Φ. πληρεξούσιος δικηγόρος :Δεν συμφωνούμε. Ζητάμε εάν
γίνεται να γίνουν 10 οι δόσεις.
Προεδρεύων :Συμφωνεί το σώμα για να γίνουν 10 οι δόσεις;
Σύμβουλοι :Ναι.
Καραβασίλης :Σας ευχαριστούμε
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-9-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 30-4-2001 αίτηση των κλ/μων Βασιλείου Καραβασίλη με την οποία
ζητούν την εξόφληση της οφειλής τους εκ δρχ. 2.398.500 σε (10) εξαμηνιαίες δόσεις.
3.- Την από 25-9-01 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών.
4.- Την πρόταση του προεδρεύοντα αντιπροέδρου.

5.- Τη δήλωση του Φώτη Καραβασίλη, πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτούντων, που
παραβρίσκονταν στη συνεδρίαση, ότι αποδέχεται την πρόταση του προεδρεύοντα
αντιπροέδρου.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 231 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εξόφληση οφειλής ποσού δρχ. 2.398.500 των κλ/μων Βασιλείου
Καραβασίλη προς το Δήμο Βέροιας σε δέκα (10) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί σε 10 μέρες από την ειδοποίηση των αιτούντων
από το Δήμο.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 549/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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