ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 701/2010
Περίληψη
Έγκριση
διαγραφής
βεβαιωμένων
οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
του Δήμου.
Σήμερα 4 Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 30-9-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
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Χ.
Ι.
Ε.
Γ.

Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του
Ν.3463/2006 του ΔΚΚ, κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις κοινότητες
μπορούν να διαγραφούν 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 λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο
είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο” Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά με τις
παρακάτω εγγραφές
1. Γιαννουσοπουλου Ελένη: Με την αριθ.πρωτ.9441/29-9-10 αίτησή της ζητάει
την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 464.20€ από τέλος 2% και 167.12€ από πρόστιμο
έτους 2005 όπως αναφέρεται στον ΧΚ/ΚΑΤ.11/10, διότι το κατάστημα που διατηρεί
επί της οδού Εδέσσης είναι αρτοποιείο και δεν υπόκειται στην υποχρέωση
καταβολής του παραπάνω τέλους.
2. Χατζηπαναγιωτίδης Αλέξανδρος : Με την αριθ.πρωτ.8761/7-9-10 αίτησή
του ζητάει την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 835,93€ από τέλος 2% και 835,93€
από πρόστιμο, που του επιβλήθηκε για το έτος 2003, όπως αναφέρεται στον
ΧΚ.ΚΑΤ.029/08, διότι το κατάστημά του έπαψε να λειτουργεί από 23-10-1999, όπως
βεβαιώθηκε από την Δ.Ο.Υ Βέροιας.
3. Καρσανίδης Χριστόφορος & Σία Ο.Ε.: Με την αριθ,πρωτ.1719/2008 αίτησή
της ζητάει την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 4280,80€ από τέλος 2% και 5557,27€
από πρόστιμο έτους 2001, όπως αναφέρεται στον ΧΚ.ΚΑΤ.233/05, διότι το ποσό
που οφείλει δεν ανέρχεται στις 9762,55€, όπως εκ παραδρομής βεβαιώθηκε, αλλά
ανέρχεται στο ποσό των 103,58, όπως βεβαιώνεται από το Ε3 οικονομικού έτους
2001, τα συνολικά έσοδα του οποίου ανέρχονται στο ποσό των 34.975 €, διότι η
επιχείρησή υπολειτουργούσε και διέκοψε την λειτουργία της στις 10-7-2001. Η
παραπάνω επίσης είχε καταβάλλει σαν πρώτη δόση έναντι της υποτιθέμενης οφειλής
του το ποσό των 1014,51 € με τα 1155-1156-1157/1-3-07 διπλότυπα είσπραξης .
4. Μπαρμπαρούσης Ιωάννης : Με την αριθ.πρωτ.6401/28-6-10 αίτησή του
ζητάει την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 754,06€ από τέλος 2% και 754,06€ από
πρόστιμο έτους 2004 που του επιβλήθηκε, όπως αναφέρεται στον ΧΚ.ΚΑΤ.07/09,
διότι τα συνολικά έσοδα του καταστήματός του ανέρχονται σε 4312,02 € και όχι σε
38457,10 €, όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε από την Δ.Ο.Υ Βέροιας και το
αναλογούν τέλος 2% ανέρχεται σε 86,24 € αντί των 754,06 €, όπως αναφέρεται και
στην φορολογική δήλωση του παραπάνω.
5. Αντωνιάδου Φρειδερίκη: Με την αριθ.πρωτ.5583/9-6-10 αίτησή της ζητάει
την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 397,47€ από τέλος 2%και 143,09€ από πρόστιμο
έτους 2005, ΧΚ.ΚΑΤ. 12/10, διότι έχει εξοφλήσει το βεβαιωθέν τέλος 2% έτους
2005, σύμφωνα με την ρύθμιση του Ν.3801/09.
6. Τζαφερόπουλος Θεόδωρος και ΣΙΑ ΟΕ: Με την αριθ.πρωτ.5514/8-6-10
ζητάει την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 5449,72€ από τέλος 2% και 1961,90€ από
πρόστιμο , ΧΚ.ΚΑΤ.11/10 διότι έχει εξοφλήσει το τέλος 2% ετών 2003-04-05 με το
αριθ.10677/25-11-2008 διπλότυπο στο όνομα Τζαφερόπουλος Βασ. και ΥΙΟΙ αντί
του σωστού Τζαφερόπουλος Θεόδωρος και ΣΙΑ ΟΕ.
7. Στραβέλλας Αθανάσιος και ΣΙΑ ΕΕ: Με την αριθ.πρωτ.5959/22-6-10
αίτησή του ζητάει την διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 6838,77€ από τέλος 2% και

2461,96€ από πρόστιμο έτους 2005 διότι το κατάστημά του έκανε έναρξη λειτουργίας
την 9-3-2007 βεβαιώνεται από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Ότι στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου βεβαιώθηκαν οφειλές των
παραπάνω οφειλετών, οι οποίες και προτείνονται για διαγραφή.
3.- Την ανάγκη διαγραφής των παραπάνω οφειλών που βεβαιώθηκαν στους
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου με την αιτιολογία που αναφέρεται για κάθε
οφειλέτη στην εισήγηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου των
παρακάτω ποσών από το όνομα των παρακάτω οφειλετών, ως εξής:
α) Της Ελένης Γιαννουσοπούλου, ποσού € 464,20 από τέλος 2% & 5% από τον
Α.Χ.Κ. 11/2010 και ποσού των € 167,12 από πρόστιμο 2% και 5% έτους 2005, από
τον Α.Χ.Κ. 12/2010
β) Του Αλέξανδρου Χατζηπαναγιωτίδη, ποσού των € 835,93 από τέλος 2% & 5% από
τον Α.Χ.Κ. 29/2008 και ποσού € 835,93 από πρόστιμο 2% & 5% έτους 2003, από τον
Α.Χ.Κ. 028/2008.
γ) Της Χριστόφορος Καρσανίδης & Σία Ο.Ε., ποσού των € 4.280,80 από τέλος 2% &
5% από τον Α.Χ.Κ. 233/2005 και ποσού € 5.557,27 από πρόστιμο 2% & 5% έτους
2001, από τον Α.Χ.Κ. 234/2005.
δ) Του Ιωάννη Μπαρμπαρούση, ποσού των € 754,06 από τέλος 2% & 5% από τον
Α.Χ.Κ. 7/09/2009 και ποσού € 754,06 από πρόστιμο 2% & 5% έτους 2004, από τον
Α.Χ.Κ. 6/09/2009.
ε) Της Φρειδερίκης Αντωνιάδου, ποσού των € 397,47 από τέλος 2% & 5% από τον
Α.Χ.Κ. 12/2010 και ποσού € 143,09 από πρόστιμο 2% & 5% έτους 2005, από τον
Α.Χ.Κ. 11/2010.
στ) Της εταιρείας Τζαφερόπουλος Θεόδωρος & Σία Ο.Ε., ποσού των € 5.449,72 από
τέλος 2% & 5% από τον Α.Χ.Κ. 11/2010 και ποσού € 1.961,90 από πρόστιμο 2% &
5%, από τον Α.Χ.Κ. 12/2010.
ζ) Της Στραβέλλας Αθανάσιος & Σία Ε.Ε., ποσού των 6.838,77 από τέλος 2% & 5%
από τον Α.Χ.Κ. 11/2010 και ποσού € 2.461,96 από πρόστιμο 2% & 5% έτους 2005,
από τον Α.Χ.Κ. 12/2010.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 701 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-11-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
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Μ.
Ε.
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

