ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 30/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 768/2016
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του
Μ.Καραγιαννίδη από βεβαιωτικό κατάλογο
παρελθόντος έτους.
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 15-12-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Γ.
Κάκαρης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)Ζ.Πατσίκας,
27)
Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης,
34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 729/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 730/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Τέτος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 731/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 733/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Η.Τσιφλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 736/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 738/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 747/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 748/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 754/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 757/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 768/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 8-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών
Στυλιανού Ασλάνογλου, που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) παραγρ. 1
και 2:
" 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 είσπραξης 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 επί 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 φορολογουμένου 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. "
 Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων.
 Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με έγγραφα της Τροχαίας, στον ΧΚ 070/2014 βεβαιώθηκε ποσό συνολικού
ύψους 80,00 € και στον Χ.Κ. 091/2016 βεβαιώθηκε ποσό συνολικού ύψους 80,00 € στον
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ με ΑΦΜ 132125328 από παραβάσεις του
Κ.Ο.Κ..
Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 43244/14-11-2016 αιτήσεώς του, ο ενδιαφερόμενος ζητάει
τη διαγραφή του ποσού των 80,00 € από τον Χ.Κ. 070/2014 και του ποσού των 80,00 € από τον
Χ.Κ. 091/2016, καθώς σε δύο πράξεις βεβαίωσης παραβάσεων της Τροχαίας Βέροιας (076494/28-12-2009)
ποσού 80,00 € και 0-121267/03-12-2013 ποσού 80,00 €), δεν
αναγράφεται επακριβώς η διεύθυνση στην οποία έγινε η παράβαση του με αριθμ. κυκλοφορίας
ΥΕΕ 4068 οχήματος.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Η ένστασή μου είναι ότι στην εισήγηση αναφέρεται ότι είναι παράβαση του
ΚΟΚ αλλά στη βεβαίωση παράβασης δεν αναφέρεται επακριβώς η διεύθυνση, απλά αναφέρεται
ότι το όχημα ήταν σταθμευμένο στη γωνία των οδών Βενιζέλου-Μ.Αλεξάνδρου.
Για εμένα είναι σαφέστατη η παράβαση κι η τοποθέτηση και γι’ αυτό εγώ τουλάχιστον θα
ψηφίσω αρνητικά.
Ασλάνογλου: Αυτή τη φορά τις διαγραφές δεν τις προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη,
αλλά έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης που απευθύνονται
στους Δήμους.
Μάλιστα αν θέλετε θα σας διαβάσω το επίμαχο έγγραφο και θα δείτε ότι είμαστε
υποχρεωμένοι να το κάνουμε σε οποιοδήποτε στάδιο της επιβολής, δεν χρειάζεται καν να έρθει
εισήγηση στο Δ.Σ.
Το ότι έρχεται στο Δ.Σ. σημαίνει ότι θέλουμε να επικυρώσουμε κάποια πράγματα για να
μην ανοίξουμε έναν δρόμο και το κάνουμε μόνοι μας.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής: «Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αρμόδιο διοικητικό
όργανο για να γράφει τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης λανθασμένα τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα στοιχεία που αφορούν τον προσδιορισμό του οχήματος, αρ. κυκλοφορίας, είδος,
μάρκα, χρώμα, του παραβάτη οδηγού, της διαπραχθείσας παράβασης, του ύψους του προστίμου,
η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα».
Δεν γίνεται πιο σαφές.
Επίσης υπάρχει κι ένα έγγραφο του Υπ.Μεταφορών που αναφέρει τα εξής: «Διοικητικό
όργανο που έχει την ευθύνη μεταξύ των άλλων της ορθής αναγραφής όλων των εκ του νόμου
προβλεπόμενων στοιχείων για τον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος, του παραβάτη οδηγού και
της παράβασης που διαπράχθηκε, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, η πράξη καθίσταται
ακυρωτέα».
Να σας πω και κάτι άλλο; Η θέση του οχήματος πρέπει να συγκεκριμενοποιείται είτε με
την αναγραφή του πλησιέστερου σε αυτό οδού, είτε με κάθε πρόσφορο στοιχεί που αποδεικνύει
τη θέση του σε σχέση με τις πινακίδες σήμανσης. Δεν υπάρχει πιο σαφές από αυτό.
Μαυροκεφαλίδης: Μας είπατε τι ορίζει ο νόμος.
Πείτε μας όμως τι δεν τήρησε το ελεγκτικό όργανο; Ποιο ακριβώς στοιχείο; Τι δεν
βεβαίωσε επακριβώς; Που παρέβη τον νόμο το όργανο και βεβαίωσε λανθασμένα; Αυτό είναι το
ζητούμενο.
Πρόεδρος: Έχω μπροστά μου το αντίγραφο της κλήσης. Τη Δευτέρα σε συγκεκριμένη
ώρα, στη γωνία Βενιζέλου και Μ.Αλεξάνδρου.
Ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Για μένα είναι σαφέστατο, παίζουμε με τις λέξεις.
Με αυτή τη λογική έκανα την τοποθέτηση.
Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού Ασλάνογλου;
Μέλη: Ναι
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκατέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης, Β.Παπαδόπουλος, Θ.Τέτος, Δ.Τραπεζανλής,
Μ.Παπαϊωάννου, Χ.Κούτρας, Ι.Χειμώνας, Ε.Ιακωβίδου, Σ.Διαμάντης, Α.Σιακαβάρας,
Α.Λαζαρίδης, Θ.Κορωνάς.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τ.Χατζηαθανασίου, Γ.Γουλτίδης,
Ν.Μαυροκεφαλίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Ορφανίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου, Θ.Αγγελίνας, Λ.Ακριβόπουλος, Δ.Κουλουριώτης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Στυλιανού
Ασλάνογλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 43244/14-11-2016 αίτηση του Μ.Καραγιαννίδη.
3.- Ότι στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας 70/2014 και 91/2016, βεβαιώθηκαν
πρόστιμα Κ.Ο.Κ. του Μ.Καραγιαννίδη, συνολικού ποσού 160,00 ευρώ τα οποία και προτείνονται
για διαγραφή.
4.- Την ανάγκη διαγραφής των παραπάνω προστίμων Κ.Ο.Κ. που βεβαιώθηκαν στους υπ’ αριθ.
70/2014 και 91/2016 χρηματικούς καταλόγους του Δήμου διότι ήταν ελλιπώς συμπληρωμένες οι
βεβαιώσεις παράβασης, ως προς τον ακριβή τόπο που συντελέστηκαν.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και των
άρθρων 96 και 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ. του Μιχαήλ Καραγιαννίδη του Σταύρου,
συνολικού ποσού 160,00€, που βεβαιώθηκαν στους υπ’ αριθ. 70/2014 και 91/2016 χρηματικούς
καταλόγους του Δήμου διότι οι βεβαιώσεις παράβασης ήταν ελλιπώς συμπληρωμένες, ως προς
τον ακριβή τόπο που συντελέστηκαν.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 768 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-1-2017
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

