ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 197/2010
Περίληψη
Έγκριση διαγραφής οφειλών του Θ. Ντουφόπουλου από
χρηματικό κατάλογο του Δήμου.
Σήμερα 22 Μαρτίου 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 18-3-2010 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 27 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. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν
οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 180/2010 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 181/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου, Ι. Καλαϊτζίδης.
5) Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 194/2010 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Κ. Συμεωνίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 200/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 201/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 212/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2007 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/0806-2006)
<< 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται
ολόκληρα ή εν μέρει:
α) ….. 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) ….. δ) …..
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. >>
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.Δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε)
<< 1. ….. Προϋπόθεση για την διαγραφή των ανωτέρω χρεών είναι αυτά να
οφείλονται :
α) ….. β) ….. γ) Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται
περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος ή με την διαδικασία εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον ύστερα από
παρέλευση πέντε (5) ετών απο την βεβαίωση του χρέους, η κατα περίπτωση αρμόδια
επιτροπή [Δημοτικό Συμβούλιο] διαπιστώνει οτι αιτιολογημένα έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και οτι και να ληφθούν όλα τα λοιπά
μέτρα, που προβλέπονται απο τις κείμενες διατάξεις, δεν θα είναι δυνατή η είσπραξή
του.
2. Η αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή χρεών τίθεται υπόψη από τον
προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. [Ταμία του Δήμου] στην επιτροπή [Δημοτικό Συμβούλιο], μαζί
με πίνακα χρεών και λοιπά δικαιολογητικά, με αιτιολογημένη γνώμη επι του αιτήματος.
4. Δι΄ ομοίων αποφάσεων και κατά την αυτήν διαδικασίαν χρέη διαγραφέντα δύναται
να επαναβεβαιωθούν, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου Διευθυντού
του Δημοσίου Ταμείου [Ταμία του Δήμου], εάν εβελτιώθη η οικονομική κατάστασις του
οφειλέτου και εφ΄ όσον τα χρέη ταύτα δεν είχαν παραγραφή εάν δεν είχε μεσολαβήσει η
διαγραφή. >>
Με την από 02-12-2006 αίτησή του (αρ.πρωτ. 13231/04.12.2006), ο
Ντουφόπουλος Θέμελης του Γεωργίου, ζητά τη διαγραφή από τους χρηματικούς
καταλόγους του Δήμου Βέροιας, χρέους ύψους 3.286,50 € σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα χρεών, που είναι βεβαιωμένο απο το έτος 1993, σε βάρος της
"ΝΤΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.", η οποία έχει μετατραπεί σε "ΘΕΜΕΛΗΣ
ΝΤΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", και της οποίας ήταν μέλος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΝ (ατομικής ειδοποίησης 22-11-2006)
Επωνυμία: ΝΤΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Α/Α
Οφειλής

Αριθ. Χ.Κ.
2006

Περιγραφή Οφειλών

Χ.Κ. Ετους
Βεβαίωσης

Προστ. διατ. Κατας. 1994 Α΄& 036/1993
Β΄
Προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης
2
καταβολής
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπόκειται σε 20-ετή παραγραφή από 31-12-2014

1

145/2006

Ημ/νία λήξης
πληρωμής

Βεβαιωθέν
ποσό

30-4-1993

1.095,53

30-11-2006

2.190,97

Σύνολο:

3.286,50

Για την αποδοχή του αιτήματός του αυτού επικαλείται : α) την υπ΄ αριθμ.
118/ΕΠ/1997 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Βέροιας, με την οποία ο ίδιος
κυρήχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης β) το υπ΄ αριθμ. 3032/21-05-1997 πρόγραμμα
αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της ομόρρυθμης εταιρείας που έχει
μετετραπεί σε ετερόρρυθμη του δικαστικού επιμελητή παναγιώτη Κουπίδη και γ) τον
υπ΄ αριθμ. 5248/30-09-1997 πίνακα κατάταξης δανειστών της επι του
πλειστηριασμού υπαλλήλου και συμβολαιογράφου Παναγιώτας Κολέτα.
Για να εφαρμοστεί το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/06,
θα πρέπει να συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις :
(1) ο οφειλέτης να μην έχει καθόλου περιουσία και
(2) η επιδίωξη της είσπραξης των χρεών να μην έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία
(3) χρόνια αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
΄Ως προς την προϋπόθεση (1) ο Θέμελης Ντουφόπουλος του Γεωργίου,
μέλος τότε της ετερόρρυθμης εταιρείας, προσεκόμησε, μετά και την υπ΄ αριθμ.
770/12-06-2007 έγγραφη ειδοποίηση της ταμειακής Υπηρεσίας και της από 11-012007 γνωμοδότησης των νομικών συμβούλων του Δήμου (αρ. πρωτ.
770/22.01.2007), τα ακόλουθα έγγραφα α) πιστοποιητικό με αριθμό 1256/19-06-2007
Πρωτοδικείου Βέροιας, ότι δεν εχώρησε πτωχευτική αποκατάσταση του ίδιου β) το
απο 19-06-2007 πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών Κτηματολογικού
Γραφείου Βέροιας, οτι δεν εμφανίζονται καταχωρισμένες στα κτηματολογικά φύλλα
εγγραφές για τον ίδιο γ) βεβαίωση με αριθ. πρωτ. 9371/22-06-2007 της Διεύθυνσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, περι μή
καταχώρησης οχήματος ιδιοκτησίας του ιδίου.
Ως προς την προϋπόθεση (2) όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται
στην Ταμειακή Υπηρεσία, στάλθηκαν ατομικές ειδοποιήσεις.Επειδή όμως δεν υπήρξε
κοινοποίηση - ενημέρωση στην ταμειακή υπηρεσία του υπ΄ αριθμ. 3032/21-05-1997
προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της ετερόρρυθμης εταιρείας,
δεν αναγγέλθηκε ο Δήμος Βέροιας στον πίνακα κατάταξης δανειστών υπ΄ αριθμ.
5248/30-09-1997, και μάλιστα προνομιακά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
όπως δεν υπήρξε κοινοποίηση - ενημέρωση της απόφασης 118/ΕΠ/21-09-1997 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί κύρηξης πτώχευσης του Θέμελη
Ντουφόπουλου, ώστε να καταχωρηθεί ο Δήμος Βέροιας στον κατάλογο πιστωτών.
Ο ταμίας του Δήμου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.Δ.
356/74, αν και δεν λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους,
θεωρόντας ότι είναι αδύνατη πλέον η είσπραξη του χρέους, με όποια μέτρα και αν
ληφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποδέχεται τη σχετική αίτηση για τη
διαγραφή του, με την επιφύλαξη περί πρότασης επαναβεβαίωσης όλου ή μέρους της
οφειλής μέχρι το τέλος του έτους παραγραφής, δηλ. 31.12.2014 εφόσον βελτιωθεί η
οικονομική κατάσταση του αιτούντος.Και γιαυτό υποβάλλει στο Δημοτικό
Συμβούλιο πίνακα των χρεών με τα λοιπά δικαιολογητικά του οφειλέτη.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να
διαπιστώσει αιτιολογημένα αν είχαν ληφθεί όλα τα δυνατά απαραίτητα μέτρα (υπο τις
τότε συνθήκες), για την είσπραξη του χρέους και ότι και να ληφθούν όλα τα λοιπά
μέτρα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις δεν θα είναι δυνατή η είσπραξή
του και να αποφασίσει για την διαγραφή ή όχι του χρέους.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 25-2-2010 εισήγηση της
επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται κατά πλειοψηφία τη
διαγραφή των οφειλών του παραπάνω αιτούντα εφόσον αυτός τελεί υπό πτώχευση.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 11-1-2007
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Α. Μακρυγιάννη, με την αυτός
οποία γνωμοδοτεί ότι μπορεί να κινηθεί η διαδικασία διαγραφής της οφειλής του

παραπάνω αιτούντα εφόσον αφενός προσκομίσει στον Δήμο: α) πιστοποιητικό
Πρωτοδικείου Βέροιας ότι δεν εχώρησε πτωχευτική αποκατάστασή του, β)
πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του από το Κτηματολόγιο και γ) βεβαίωση της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ν.Α. Ημαθίας περί μη καταχώρησης οχήματος
ιδιοκτησίας του αιτούντα και αφετέρου ο Δήμος έχει επιδιώξει την είσπραξη της εν
λόγω οφειλής, χωρίς αποτέλεσμα, επί τρία έτη μετά τη λήξη της χρήσης στην οποία
βεβαιώθηκε το χρέος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-6-2007 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την από 2-12-2009 αίτηση του Θέμελη Ντουφόπουλου.
3.- Ότι στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου έτους 2006 βεβαιώθηκαν στο όνομα του
παραπάνω, με α/α βεβαίωσης 145, οφειλές από πρόστιμο και προσαυξήσεις για
διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής, συνολικού ποσού € 3.286,50 (€ 1.095,53
πρόστιμο + € 2.190,97 προσαυξήσεις).
4.- Την αριθ. 118/ΕΠ/1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
5.- Το αριθ. 3032/21-5-1997 πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της
παραπάνω εταιρείας του δικ. Επιμελητή Π. Κουπίδη.
6.- Τον αριθ. 5248/30-9-1997 πίνακα κατάταξης δανειστών της Συμ/φου Βέροιας Π.
Κολέτα.
7.- Το αριθ. 1256/19-6-2007 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Βέροιας ότι δεν
εχώρησε πτωχευτική αποκατάσταση του παραπάνω αιτούντα.
8.- Το από 19-6-2007 πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας από το
οποίο προκύπτει ότι δεν εμφανίζονται καταχωρημένες εγγραφές στα κτηματολογικά
φύλλα για τον παραπάνω αιτούντα.
9.- Την αριθ. 9371/22-6-2007 βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Ν.Α. Ημαθίας περί μη καταχώρησης οχήματος ιδιοκτησίας του αιτούντα.
10.- Την από 25-2-2010 εισήγηση της επιτροπής Οικονομικών του Δ.Σ.
11.- Την από 11-1-2007 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.
12.- Ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, που ήταν δυνατόν να ληφθούν κατά το
χρονικό διάστημα 1993-2006, από τον Δήμο για την είσπραξη της παραπάνω
οφειλής.
13.- Ότι είναι πλέον αδύνατη η είσπραξη της παραπάνω οφειλής με όποια
επιπρόσθετα μέτρα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και αν ληφθούν από
τον Δήμο.
14.- Τις διατάξεις του άρθρου 174 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
αυτές του άρθρου 82 του Ν.Δ. 356/74.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο του Δήμου οικονομικού
έτους 2006 των οφειλών που βεβαιώθηκαν στο όνομα της εταιρείας Ντουφόπουλος
Γ. & Υιοί Ο.Ε. (νυν Θέμελης Ντουφόπουλος & Σία Ε.Ε.), με α/α βεβαίωσης 145, από
πρόστιμο και προσαυξήσεις διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, συνολικού ποσού €
3.286,50 (€ 1.095,53 πρόστιμο + € 2.190,97 προσαυξήσεις).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 197/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-5-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

