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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2013                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.2648/98 του Δανιηλίδη Δημοσθένη.  

Σήμερα Δευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 7434/19-4-2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με 

αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 

απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 

δημοτικών συμβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 

2.Καρακελίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος)    

3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

4.Παπαδοπούλου Μαρία   

5.Σεμερτσίδης Θεοφάνης 

6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

7.Καραγιάννης Μιχαήλ 

8.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

        9.Καλώση Αικατερίνη   

10.Καρασαββίδης Λάζαρος 

      

      11. Πεντερίδης Αλέξιος  

        12.Κερμανίδης Κων/νος 

        13.Αλατζάς Σάββας 

        14.Κωστόπουλος Κων/νος  

        15.Βασιλείου Φώτιος  

        16.Αλεξανδρίδης Παύλος 

        17. Μηνάς Στυλιανός 

        18. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος     

        19. Σουρουτζίδης Στυλιανός 

        20.Καρρά Γεωργία 

        21.Μίμης Δημήτριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) 2. Τζαμτζής Ιορδάνης 

3. Κελεσίδης Χρήστος 

5. Ξανθόπουλος Χρήστος 

     

4.  Κρητίδου Ευφροσύνη 

6. Παπαδόπουλος Θωμάς 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος, τακτικός υπάλληλος του 

Δήμου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την τήρηση 

των πρακτικών (που αναπλήρωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε αίτηση για 

συνταξιοδότηση). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοϊδης Γεώργιος.  

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της 

συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.      

 

  

 

 

  



 

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με την 

υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 7167/16.04.2013 αίτησή του, ο Δανιηλίδης Θεόδωρος του Δημοσθένη, 

ζητά να ρυθμιστεί η οφειλή του Δανιηλίδη Δημοσθένη του Θεοδώρου, ο οποίος 

απεβίωσε,  ύψους 2.276 , που προέρχεται από εκμίσθωση αγροτικής έκτασης 36 

στρεμμάτων στην Τ.Κ.Μαυροβουνίου ετών 2010-2011. 

Σας παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για τη ρύθμιση οφειλών του αιτών για το 

ποσό ευρώ 2.276 € βασικής οφειλής πλέων των προσαυξήσεων,  τις οποίες δεν 

σταματά η ένταξη στη ρύθμιση δηλ.  η ένταξη στη ρύθμιση δεν επιδρά στην 

υπερημερία  της αιτούσας.  

Σύμφωνα με το Ν.2648/98 ( άρθο 16 & 17) τα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας 

τα οποία μπορείτε να λάβετε υπόψη σας για να καθορίσετε τον αριθμό των δόσεων 

είναι : 

  1)Κριτήριο: Οικονομική αδυναμία   

    Αίτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία : συντελεστές βαρύτητας 1  

 2) Κριτήριο: Προέλευση οφειλής 

     Οφειλές από μη φορολογικά έσοδα : συντελεστές βαρύτητας 3 

3) Κριτήριο: Συμπεριφορά του οφειλέτη 

    Ζητείται διευκόλυνση για πρώτη φορά και είναι συνεπής στις λοιπές φορολογικές του 

υποχρεώσεις : συντελεστές βαρύτητας  4 

4) Κρίση (αιτιολόγηση) προϊσταμένου 

    Το τέλος αφορά παρελθοντικά έτη (2010-2011) και λόγω της οικονομικής αδυναμίας 

δεν είναι δυνατή η εφάπαξ καταβολή του στο 2013 : συντελεστές βαρύτητας 2  

Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας είναι ο αριθμός (πλήθος) των δόσεων. 

Τα στοιχεία του καταλόγου με την οφειλή είναι τα εξής :  

Αρ.Καταλ. Ποσό Προσαύξηση Δόση 
Δόση με 

προσαυξήσεις. 

00138/31-7-

2010 
1.116 479,88 111,6 

 

159,59 

 

00031/30-6-11 1.116 375,12 111,6 149,11 

 

 Δηλαδή δύναται η αιτούσα να ενταχθεί στη ρύθμιση  των οφειλομένων  ποσού 

ευρώ 2.232 € πλέων των προσαυξήσεων, χωρίς να σταματά η υπερημερία,  με μέγιστο 

αριθμό δόσεων 10.-ι κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο και είδε τις 

παραπάνω διατάξεις, ομόφωνα 



                                           Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

Εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας Εσόδων του Δήμου Σκύδρας για την ρύθμιση 

δόσεων του θανόντος Δανιηλίδη Δημοσθένη του Θεοδώρου που ζήτησε με αίτηση του 

ο γιός του Δανιηλίδης Θεόδωρος του Δημοσθένη όπως αναγράφεται στο σκεπτικό της 

απόφασης. 

         Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 125/2013 

 

 

 

                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

           Ακριβές απόσπασμα. 

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

        ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 


