ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 614/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε δηαγξαθήο πξνζηίκσλ Κ.Ο.Κ. ηεο Κ.Εήζε
από βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο παξειζόλησλ εηώλ θαη
ζύληαμεο λέσλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ
ήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκώλαο,
16)Λ.Αθξηβόπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνύιεο,
31)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόνηες
Υ. Κνύηξαο, Π.Σζαπαξόπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο, Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο, Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιόπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθόγθα, Η.ηδεξόπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθόπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβόπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο, Η.Υεηκώλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 40ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 13-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ
ηπιηαλνύ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξ. 174 ηνπ Ν.3463/06 (Φ.Δ.Κ. 114 Α΄/08-062006)
"1. Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ
κέξεη:
α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο
απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά
β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δελ
έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία βεβαηώζεθαλ
γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, εθόζνλ νη
πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ έθεξαλ
απνηέιεζκα θαη
δ) Όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε
θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή
εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν.
2. Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. "
ύκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο Σξνραίαο θαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ζηνπο Υ.Κ. 078/16,
040/12 θαη 048/2015 βεβαηώζεθε ην πνζό ησλ 274,50€ ζηελ θ.ΕΖΖ ΚΟΡΝΖΛΗΑ ΣΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ κε ΑΦΜ 066170034, ιόγσ παξαβάζεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ., γηα ην όρεκα κε αξηζκό
θπθινθνξίαο ΖΜΔ 3334 θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 23-03-2007 έσο 26-11-2012.
Ζ αλσηέξσ κε αίηεζή ηεο δεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνρξεώζεώλ ηεο ζηνλ θ.
ΚΑΪΔΡΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ κε ΑΦΜ 014692987, θαζώο ήηαλ πάληνηε ν νδεγόο
ηνπ νρήκαηνο, όπσο θαη ν ίδηνο απνδέρεηαη κε ππεύζπλε δήισζή ηνπ, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ
αίηεζε.
πλεπώο πξέπεη α) Να δηαγξαθεί ε νθεηιή ζπλνιηθνύ πνζνύ 274,50,00€ ηνπ παξαπάλσ
ππόρξενπ θαη β) Να ζπληαρζεί λένο Υ.Κ. ζπλνιηθνύ πνζνύ 274,500€ κε ηνλ πξαγκαηηθό
νθεηιέηε, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ν θ. ΚΑΪΔΡΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ
κε ΑΦΜ 014692987.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο νηθνλνκηθώλ
ηπιηαλνύ Αζιάλνγινπ;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Α.Μαξθνύιεο
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 13-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθώλ ηπιηαλνύ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 37870/7-10-2016 αίηεζε ηεο Κ.Εήζε
3.- Σελ από 31-8-2016 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Β.Κατζεξιή
4.- Σν γεγνλόο όηη ε επζύλε γηα ηε βεβαησκέλε παξάβαζε βαξύλεη ηνλ Β.Κατζεξιή, νδεγό ηνπ ελ
ιόγσ απηνθηλήηνπ.
5.- Σνπο ππ’ αξηζ. 40/2012 θαη 48/2015 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη ησλ άξζξσλ 96
θαη 174 ηνπ Ν. 3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή από ηνπο ππ’ αξηζ. 40/2012 θαη 48/2015 ρξεκαηηθνύο
θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ζπλνιηθό πνζό 274,50€, πνπ βεβαηώζεθε ζηελ Κνξλειία Εήζε
γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο.

Β) Δγθξίλεη ηε ζύληαμε λέσλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ, γηα ηε βεβαίσζε παξαβάζεσλ ηνπ
Κ.Ο.Κ., ζπλνιηθνύ πνζνύ 274,50€, ζηνλ Βαζίιεην Κατζεξιή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε ΑΦΜ
014692987.
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 614 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Χαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
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Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκώλαο
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθόγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 8-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

