ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 26/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 755/2010
Περίληψη
Έγκριση διόρθωσης οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο
οικονομικού έτους 2004 περί «Πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών».
Σήμερα 29 Νοεμβρίου 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 25-11-2010 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 ο αναπληρωτής Δημάρχου Ν.
Μαυροκεφαλίδης 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. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ν.
Μ.
Χ.
Σ.
Ι.
Ε.

Aπόντες
Τσιαμήτρος
Τρανίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 729/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 730/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 738/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 739/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 741/2010 απόφασης
αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 742/2010 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 746/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 747/2010 απόφασης
αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114
Α΄/8-6-2006)
«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 φορολογούμενου 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».
Από τα στοιχεία που τηρούνται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
προκύπτει ότι υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές από πρόστιμα ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, συνολικού
ποσού 1.204,24€ που
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις 1.264,59€, με υπόχρεο πληρωμής την
ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : 1) Στον Χ.Κ. 039/2002 ποσού
878,24€ με προσαυξήσεις 961,40€ 2) Στον Χ.Κ. 156/03 ποσού 326,00€ και
προσαυξήσεων 303,19€.
Με την παραπάνω αίτησή της η Χαϊδάρογλου Αναστασία του Εμμανουήλ,
ζητά την διαγραφή των οφειλών της, συνολικού ποσού 1.204,24€ και των
προσαυξήσεών τους 1.264,59€, για λόγους οικονομικής αδυναμίας, προσκομίζοντας:
α)την από 8-7-10 έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας,
β)φορολογική δήλωση 2009 και εκκαθαριστικό 2010 γ)απλές φωτοτυπίες υπευθύνων
δηλώσεων προς Δ.Ο.Υ.
για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες 2009
(εκκαθαριστικό 2010) δ) δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου οικ. έτους 2008.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμμία των περιπτώσεων
(α,β,γ,δ) και παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει για την διαγραφή ή όχι των
παραπάνω ποσών.
Πρόεδρος: Το θέμα εισάγεται ως αναφερόμενο σε κατεπείγουσα έκτακτη
ανάγκη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αφού η σχετική αίτηση κατατέθηκε στις
13-10-2010 και οφείλουμε να απαντήσουμε σ’ αυτήν. Συμφωνείτε για το κατεπείγον
και απρόβλεπτο του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την από 13-10-2010 αίτηση της Αναστασίας Χαϊδάρογλου.

3.- Ότι στον χρηματικό κατάλογο «Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων
κατασκευών» οικονομικών ετών 2002 και 2003 βεβαιώθηκαν στο όνομα της
Αναστασίας Χαϊδάρογλου, αντίστοιχα το ποσό των € 878,24 με προσαυξήσεις €
961,40 με α/α βεβαίωσης 39 και το ποσό των € 326,00 με προσαυξήσεις € 303,19, με
α/α βεβαίωσης 156.
4.- Το γεγονός ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που τίθενται με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 για τη διαγραφή χρεών
προς τους Δήμους.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παραπάνω θέματος, ως
αναφερόμενο σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης.
Β) Απορρίπτει το από 13-10-2010 αίτημα της Αναστασίας Χαϊδάρογλου για
διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών της από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης
αυθαιρέτων κατασκευών, συνολικού ποσού € 2.468,83 (€ 1.204,24 πρόστιμα + €
1.264,59 προσαυξήσεις) από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου οικονομικών
ετών 2002 και 2003 (Χ.Κ.039/2002 ποσό € 878,24 πρόστιμα + € 961,40
προσαυξήσεις και Χ.Κ. 156/03 ποσό € 326,00 πρόστιμα + € 303,19 προσαυξήσεις)
επειδή δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που τίθενται με τις διατάξεις των
παρ. 1 & 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 για τη διαγραφή χρεών προς τους
Δήμους.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 755 / 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
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-12-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

