ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ. 3140/22-032019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα
Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με
τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.

1

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

2

ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)

3

ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

3

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)

4

ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)

5

ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)

6

ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)

7

ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

7

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ)

8

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

12

ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

1

ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

13

2

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)

14

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

3

ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)

15

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

4

ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

16

ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ)

17

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

6

ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ)

18

ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)

19

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

8

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΣΙΤΑΓΡΩΝ)

9

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3
4

ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

6

ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

7

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

8

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

10

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

11

ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)

Αριθμός Απόφασης: 39/2019
Θέμα: «Αποδοχή αιτήματος για μεταφορά οφειλών που δημιουργήθηκαν από βεβαίωση σε άλλον
οφειλέτη, δημοτικών τελών ακινήτου (οικίας) στην Καλλιθέα, με σκοπό την εξόφληση τους».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα επί της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του τμήματος Εσόδων που αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα:
«Με την αρ.2138/27-2-2019, ο κ. Ποιμενίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου , ζητά την μεταφορά στο όνομα του
, υπαρχουσών οφειλών προς το Δήμο Προσοτσάνης , που δημιουργήθηκαν από βεβαίωση σε άλλον οφειλέτη ,
δημοτικών τελών ακινήτου ( οικίας) στην Καλλιθέα , με σκοπό την εξόφληση τους.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία μας χρεώνει ετησίως δημοτικά τέλη υδρευσης –αποχέτευσης και νεκροταφείων τον
κ.Καραντζίκη Δημήτριο του Ανέστη (κ.φ. 3110) για οικία στην Καλλιθέα , η οποία υδρεύεται από το δίκτυο και φέρει
αρ.υδρομέτρου-558153- .
Η εν λόγω κατοικία , σύμφωνα με την αρ.11305/10-10-2012 έκθεση Αναγκαστικού Πλειστηριασμού που κατετέθη
στην υπηρεσία μας συνημμένα της αίτησης, περιήλθε στην ιδιοκτησία του κ. Ποιμενίδη .
Η υπηρεσία μας , λόγω μη επίσημης ενημέρωσης, εξέδιδε λογαριασμούς μέχρι και το 2018 στο όνομα του
κ.Καραντζίκη Δημητρίου.
Με την αίτηση του ο κ.Ποιμενίδης ζητά την μεταφορά των οφειλών ,για το διάστημα που τον αφορούν στο όνομά
του , προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση τους.
Με βάση το σχετικό αίτημα και την κατατεθείσα έκθεση πλειστηριασμού και την κατάσταση οφειλών του (κφ 3110)
Καραντζίκη Δημητρίου του Ανέστη , η Υπηρεσία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Α) την αποδοχή του αιτήματος για την μεταφορά των σχετικών οφειλών από τον κ. Καραντζίκη Δημήτριο του Ανέστη
στον κ. Ποιμενίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και
Β) οι μεταφερόμενες οφειλές είναι όλες οι χρεώσεις των οικονομικών ετών 2013-2014-2015-2016-2017-2018 εκτός
της χρεωθείσας κατανάλωσης οικονομικού έτους 2013, ύψους κεφαλαίου -96,95 ευρώ- , η οποία αφορά
πραγματική κατανάλωση έτους 2012 , διάστημα στο οποίο καταναλωτης και υπόχρεος είναι ο κ.Καραντζίκης
Δημήτριος και μόνο για το υδρόμετρο της αναφερόμενης οικίας.
Γ) το μεταφερόμενο ποσό ανέρχεται ύψος κεφαλαίου 387,90 + αναλογούντος Φ.Π.Α + αναλογούντων
προσαυξήσεων.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων, είδε
τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και ειδικότερα του άρθρου 931, το άρθρο 23 §2 του
Ν.3536/2007(ΦΕΚ 42/Α/23-2-2007), την αίτηση του κ. Ποιμενίδη Παναγιώτη και μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται το αίτημα του κ. Ποιμενίδη Παναγιώτη, για την μεταφορά των σχετικών οφειλών από
τον κ. Καραντζίκη Δημήτριο.

Β) Οι μεταφερόμενες οφειλές είναι όλες οι χρεώσεις των οικονομικών ετών 2013-2014-2015-20162017-2018 εκτός της χρεωθείσας κατανάλωσης οικονομικού έτους 2013, ύψους κεφαλαίου -96,95
ευρώ- , η οποία αφορά πραγματική κατανάλωση έτους 2012 , διάστημα στο οποίο καταναλωτής και
υπόχρεος είναι ο κ.Καραντζίκης Δημήτριος και μόνο για το υδρόμετρο της αναφερόμενης οικίας.

Γ) Το μεταφερόμενο ποσό ανέρχεται ύψος κεφαλαίου 387,90 + αναλογούντος Φ.Π.Α + αναλογούντων
προσαυξήσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 39/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη :

