ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 190/2001
Περίληψη

Έγκριση διαγραφής και διόρθωσης οφειλών
από χρηματικούς καταλόγους οικονομικών
ετών 1999 και 2000 του Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 26 Μαρτίου 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 22-3-2001
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 Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το αυτό 26ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-2-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, σε χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τα πρόστιμα
αυθαιρέτων κατασκευών, βεβαιώθηκαν, από παραδρομή, ποσά που δεν οφείλονται.
Ειδικότερα
Ι. Χρηματικός κατάλογος «Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών» Ο.Ε.
1999.
Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα της Σίμου Άννας συζ. Θωμά με α/α
βεβαίωσης 72, το ποσό των 12.000 δρχ., χωρίς να οφείλεται.
Το αυθαίρετο είχε κατεδαφισθεί τον Απρίλιο του έτους 1998 (σχετ. το αρ.
638/17-3-2000 έγγρ. του Π.Τ.Δ.Β.) και εσφαλμένα βεβαιώθηκε η διατήρησή του για
τη χρονική περίοδο από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Ιούνιο του 1999.
ΙΙ. Χρηματικός κατάλογος «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών» Ο.Ε 2000.
1. Βεβαιώθηκε από παραδρομή, στο όνομα του Αλαμπουρινού Ιωάννη του
Εμμανουήλ με α/α οφειλέτη 5, το ποσό των 113.650 δρχ., χωρίς να οφείλεται.
Το ποσό αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης το οποίο είχε ήδη βεβαιωθεί
στον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο του Ο.Ε 1999.
2. Βεβαιώθηκε εσφαλμένα στο όνομα του Γκαϊτατζή Γεωργίου του Αθανασίου,
με α/α οφειλέτη 22, ποσό οφειλής, αντί του ορθού ονόματος του οφειλέτη Ντόλιου
Γεωργίου του Δημητρίου ως εκπροσώπου των ενοίκων της οικοδομής επί της
Ανοίξεως 41.(Το ποσό οφειλής σε δρχ. 16.860 παραμένει το ίδιο).
3. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Ελευθεριάδη Γεωργίου του
Χαραλάμπου με α/α οφειλέτη 29, το ποσό των 42.380 δρχ., χωρίς να οφείλεται.
Το αυθαίρετο είχε κατεδαφισθεί τον Ιούνιο του 1998 (σχετ. το αρ. 1680/2-6-98
έγγραφο του Π.Τ.Δ.Β) και εσφαλμένα βεβαιώθηκε η διατήρησή του για τη χρονική
περίοδο από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Ιούνιο του 1999.
4. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Κασαπίδη Ιωάννη του Κων/νου
με α/α οφειλέτη 43, το ποσό των 195.196 δρχ., χωρίς να οφείλεται.
Το ποσό αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης το οποίο είχε ήδη
βεβαιωθεί στον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο του οικ. έτους 1999.
5. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Μεταλλίδη Ελευθέριου του
Στεφάνου με α/α οφειλέτη 67, το ποσό των 34.000 δρχ., αντί του ορθού 12.000 δρχ..
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο
του 1999 έως τον Μάρτιο του 2000 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε και το
πρόστιμο ανέγερσης το οποίο ήδη είχε βεβαιωθεί σε Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.
6. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Παρσόπουλου Αναστασίου του
Θωμά με α/α οφειλέτη 87, το ποσό των 44.000 δρχ., αντί του ορθού 12.000 δρχ..
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από τον
Οκτώβριο του 1998 έως τον Οκτώβριο του 1999 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε
και το πρόστιμο ανέγερσης το οποίο ήδη είχε βεβαιωθεί σε Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.

7. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Σαμαρά Πέτρου του Ανδρέα με
α/α οφειλέτη 94, το ποσό των 133.900 δρχ., αντί του ορθού 41.400 δρχ..
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από 10-12-98
έως 10-12-99 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε και το πρόστιμο ανέγερσης το οποίο
ήδη είχε βεβαιωθεί σε Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.
8. Βεβαιώθηκε, εσφαλμένα, στο όνομα του Σαραφίδη Θεμιστοκλή του
Θεοδώρου, με α/α οφειλέτη 98, ποσό οφειλής, αντί του ορθού ονόματος των
οφειλετών Σαραφίδη Ανέστη και Θεμιστοκλή. (Το ποσό οφειλής εκ δρχ. 43.000
παραμένει το ίδιο).
9. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα της Σίμου Άννας συζ. Θωμά με α/α
οφειλέτη 101, το ποσό των 14.400 δρχ., χωρίς να οφείλεται.
Το αυθαίρετο είχε κατεδαφισθεί τον Απρίλιο του 1998
(σχετ. το αρ.
638/17-3-00 έγγραφο του Π.Τ.Δ.Β.), και εσφαλμένα βεβαιώθηκε η διατήρησή του
για τη χρονική περίοδο από Ιούνιο του 1999 έως τον Ιούνιο 2000.
10. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Τσακνάκη Γεωργίου του
Αχιλλέα με α/α οφειλέτη 108, το ποσό των 891.500δρχ., αντί του ορθού 198.980
δρχ.
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από τον
Νοέμβριο του 1998 έως το Νοέμβριο του 1999 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε
και το πρόστιμο ανέγερσης το οποίο ήδη είχε βεβαιωθεί στον Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.
11. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του Φουρκιώτη Ιωάννη του
Δημητρίου, με α/α οφειλέτη 120, το ποσό των 273.600δρχ., αντί του ορθού 51.600
δρχ..
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από τον
Αύγουστο του 1998 έως τον Αύγουστο του 1999 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε
και το πρόστιμο ανέγερσης το οποίο ήδη είχε βεβαιωθεί στον Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.
12. Βεβαιώθηκε, από παραδρομή, στο όνομα του ΧηΧρήστου Λεωνίδα του
Ευστρατίου, με α/α οφειλέτη 123, το ποσό των 77.150 δρχ., αντί του ορθού 17.450
δρχ..
Το ποσό αφορά πρόστιμο διατήρησης για τη χρονική περίοδο από το Μάρτιο
του 1999 έως το Μάρτιο του 2000 και εσφαλμένα επαναβεβαιώθηκε και το πρόστιμο
ανέγερσης το οποίο ήδη είχε βεβαιωθεί στον Χ.Κ. του Ο.Ε 1999.
Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 235
του Π.Δ 410/95 (Δ.Κ.Κ.),παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη
διαγραφή των επί πλέον ποσών που βεβαιώθηκαν, από παραδρομή, στους παραπάνω
Ι και ΙΙ Χρηματικούς καταλόγους και την αναγραφή των πραγματικά οφειλουμένων
ποσών, καθώς και των ονομάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά παραπάνω.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-2-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Ε.
Λελεκάκη.
2.- Ότι στους χρηματικούς καταλόγους «Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών» οικ. έτους 1999 και «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων

κατασκευών» οικ. έτους 2000, βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής εσφαλμένα και χωρίς να
οφείλονται ποσά στο όνομα των παραπάνω οφειλετών.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 235 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει στον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών» του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 1999, με α/α βεβαίωσης 72 και
στο όνομα της Αννας Σίμου, τη διαγραφή του χρηματικού ποσού οφειλής των 12.000
δρχ.
Β) Εγκρίνει στον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών» του Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 2000:
1. Με α/α βεβαίωσης 5 και στο όνομα του Ιωάννη Αλαμπουρινού του
Εμμανουήλ τη διαγραφή του χρηματικού ποσού οφειλής των 113.650 δρχ.
2. Με α/α βεβαίωσης 22 τη διόρθωση ονόματος του οφειλέτη σε Γεωργίου
Ντόλιου του Δημητρίου αντί του λανθασμένου Γεωργίου Γκαϊτατζή του
Αθανασίου, με ποσό οφειλής 16.860 δρχ.
3. Με α/α βεβαίωσης 29 και στο όνομα του Γεωργίου Ελευθεριάδη του
Χαραλάμπους τη διαγραφή του χρηματικού ποσού οφειλής των 42.380 δρχ.
4. Με α/α βεβαίωσης 43 και στο όνομα του Ιωάννη Κασαπίδη του Κων/νου τη
διαγραφή του χρηματικού ποσού οφειλής των 195.196 δρχ.
5. Με α/α βεβαίωσης 67 και στο όνομα του Ελευθερίου Μεταλλίδη του
Στεφάνου τη διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 12.000 δρχ. αντί
του ποσού των 34.000 δρχ.
6. Με α/α βεβαίωσης 87 και στο όνομα του Αναστασίου Παρσόπουλου του
Θωμά τη διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 12.000 δρχ. αντί του
ποσού των 44.000 δρχ.
7. Με α/α βεβαίωσης 94 και στο όνομα του Πέτρου Σαμαρά του Ανδρέα τη
διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 41.400 δρχ. αντί του ποσού των
133.900 δρχ.
8. Με α/α βεβαίωσης 98 τη διόρθωση ονόματος του οφειλέτη σε Ανέστη και
Θεμιστοκλή Σαραφίδη του Θεοδώρου αντί του λανθασμένου Θεμιστοκλή
Σαραφίδη του Θεοδώρου με ποσό οφειλής 43.000 δρχ.
9. Με α/α βεβαίωσης 101 και στο όνομα της Αννας Σίμου συζ. Θωμά τη
διαγραφή του χρηματικού ποσού οφειλής των 14.400 δρχ.
10. Με α/α βεβαίωσης 108 και στο όνομα του Γεωργίου Τσακνάκη του Αχιλλέα
τη διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 198.980 δρχ. αντί του ποσού
των 891.500 δρχ.
11. Με α/α βεβαίωσης 120 και στο όνομα του Ιωάννη Φουρκιώτη του Δημητρίου
τη διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 51.600 δρχ. αντί του ποσού
των 273.600 δρχ.
12. Με α/α βεβαίωσης 123 και στο όνομα του Λεωνίδα Χατζηχρήστου του
Ευστρατίου τη διόρθωση του χρηματικού ποσού οφειλής σε 17.450 δρχ. αντί
του ποσού των 77.150 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 190/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Κ.
Ε.
Γ.
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Λ.
Θ.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

