
 ∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ.  
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 10ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   30-7-2019    ηµέρα   Τρίτη    και  ώρα  7  
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
µετά   την    υ̟. αριθµ.  14662/ 24-7-2019 ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
 ……………………………………………………………………………………….. 
∆ιαγραφή ̟οσών τέλους 0,5% ε̟ί των ακαθαρίστων εσόδων α̟ό 
βεβαιωτικούς καταλόγους του ∆ήµου Εορδαίας. 
…………………………………………………………………………… 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1  Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Κατσίδης Ευστάθιος 
4 Πολυχρονίδης Κων/νος 4 Καραφουλίδης Ανέστης 
5 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 5 Βύρλιος Μάρκος 
6 Αριστερίδης Ιωάννης 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

    8 Κύρκα Μαρία  8 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
    9 Παπαοικονόµου Παντελής 9 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
  10 Κάλφας Γεώργιος 10. Κοκκινίδης Γεώργιος 
  11 Παπάς Ευθύµιος   11  Βρυζίδου Παρασκευή 
  12 Μπίγγας Στέφανος 12  Ανδρεάδης Κων/νος 
  13 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 13  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
  14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος 
  15 Μίχος Κωνσταντίνος         15 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
  16 Καραισκος Γεώργιος       
  17  Απαζίδου Σοφία  
 18 Χόλµπα Αντωνία  
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
  0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Ιωάννη Αριστερίδη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου τα εξής: 
1.  την υ̟’αριθ. 12838/1-7-2019 εισήγηση του  τµήµατος εσόδων 
της οικονοµικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου µας το ̟εριεχόµενο της 
ο̟οίας έχει ως εξής : 
 Το τέλος 0,5% ε̟ί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
ε̟ιβάλλεται για ∆ήµους και κοινότητες  στην ̟εριφέρεια των 
ο̟οίων ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού ̟ροσδιορισµού αξίας 
ακινήτων. 
Όταν ο οφειλέτης δεν ̟ροσέρχεται οικιοθελώς στον ∆ήµο µας για 
να δηλώσει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τα ο̟οία 
υ̟όκεινται στο τέλος 0,5% τότε το αναζητάµε  α̟ό την αρµόδια 
∆.Ο.Υ   Ε̟ειδή όµως η ∆.Ο.Υ δεν έχει την δυνατότητα 
διαχωρισµού των ακαθαρίστων  εσόδων σε ̟ερί̟τωση ̟ολλα̟λών 
δραστηριοτήτων  µας α̟οστέλλει  το σύνολο των ακαθαρίστων 
εσόδων. Τότε ζητάµε α̟ό τον οφειλέτη να µας ̟ροσκοµίσει το Ε3 
̟ροκειµένου να ̟ροβούµε σε διόρθωση του ̟οσού ̟ου έχει 
χρεωθεί. 
Ο Σια̟ανίδης Νικόλαος του Παναγιώτη  εκτός της ε̟ιχείρησης 
ΚΑΦΕ ̟ου διατηρούσε το έτος 2012 διατηρεί ε̟ίσης και ε̟ιχείρηση  
Χονδρεµ̟ορίου ο̟ωρολαχανικών.. Ο ίδιος δεν δήλωσε στην 
υ̟ηρεσία τα ακαθάριστα έσοδα 2012 ̟ου αφορούν την ε̟ιχείρηση 
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ΚΑΦΕ,  µε α̟οτέλεσµα το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων έτους 
2012 ̟ου µας α̟έστειλε η αρµόδια ∆.Ο.Υ να αφορά το σύνολο των 
δραστηριοτήτων του . 
Εκ των υστέρων, την 28-6-2019 , ο κ. Σια̟ανίδης Νικόλαος  µας 
̟ροσκόµισε Περιοδικές ∆ηλώσεις ΦΠΑ έτους 2012 στις ο̟οίες 
φαίνεται ̟ως τα ακαθάριστα έσοδα της ε̟ιχείρησης ΚΑΦΕ ̟ου 
µας αφορά, είναι 56.952,07€ στα ο̟οία αναλογεί τέλος 0,5% ̟ου 
ανέρχεται στα 284,76€. 
Η Υ̟ηρεσία µας είχε βεβαιώσει σύµφωνα µε τα στοιχεία ̟ου µας 
α̟έστειλε η ∆ΥΟ τέλος: 2.515,76€ και ισό̟οσο ̟ρόστιµο στον 
υ̟.αριθµ. 647/2-1-2019 ΧΚ. 
   Η υ̟ηρεσία µας εισηγείται τη διαγραφή ̟οσού 4.462 € α̟ό τον 
υ̟’αριθ. 647/2-1-2019 χρηµατικό κατάλογο. 
2. την υ̟’αριθ. 14373/19-7-2019 εισήγηση του  τµήµατος εσόδων 
της οικονοµικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου µας το ̟εριεχόµενο της 
ο̟οίας έχει ως εξής : 
 Το τέλος 0,5% ε̟ί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
ε̟ιβάλλεται για ∆ήµους και κοινότητες  στην ̟εριφέρεια των 
ο̟οίων ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού ̟ροσδιορισµού αξίας 
ακινήτων. 
Όταν ο οφειλέτης δεν ̟ροσέρχεται οικιοθελώς στον ∆ήµο µας για 
να δηλώσει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τα ο̟οία 
υ̟όκεινται στο τέλος 0,5% τότε το αναζητάµε  α̟ό την αρµόδια 
∆.Ο.Υ . Ε̟ειδή όµως η ∆.Ο.Υ δεν έχει την δυνατότητα 
διαχωρισµού των ακαθαρίστων  εσόδων σε ̟ερί̟τωση ̟ολλα̟λών 
δραστηριοτήτων  µας α̟οστέλλει  το σύνολο των ακαθαρίστων 
εσόδων. Τότε ζητάµε α̟ό τον οφειλέτη να µας ̟ροσκοµίσει το Ε3 
̟ροκειµένου να ̟ροβούµε σε διόρθωση του ̟οσού ̟ου έχει 
χρεωθεί. 
Ο Π. Βούρας – Θ. Γούλιος & ΣΙΑ ΟΕ  εκτός της ε̟ιχείρησης ΚΑΦΕ  
διατηρούσε και υ̟ηρεσίες διαδυκτίου. Ο ίδιος δεν δήλωσε στην 
υ̟ηρεσία µας τα ακαθάριστα έσοδα ετών  2010, 2011 και 2012 ̟ου 
αφορούν την ε̟ιχείρηση ΚΑΦΕ,  µε α̟οτέλεσµα το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων  ̟ου µας α̟έστειλε η αρµόδια ∆.Ο.Υ να 
αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του . 
Εκ των υστέρων, την 18-7-2019 , ο κ.  Π. Βούρας – Θ. Γούλιος & 
ΣΙΑ ΟΕ ̟ροσκόµισε στην υ̟ηρεσία µας ισοζύγια λογαριασµών, 
ετών 2010, 2011 και 2012  στις ο̟οίες φαίνεται ο αναλογούν 
∆ηµοτικός φόρος. 
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   Η υ̟ηρεσία µας εισηγείται τη διαγραφή ̟οσού 328,85 € α̟ό τους 
υ̟’αριθ. 402/2-1-2019, 647/2-1-2019 και 811/2-1-2019  
χρηµατικούς καταλόγους.  
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 
σχετικά. 
 
 

Αριθµ. Α̟όφ.  193/2017 
 
Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υ̟όψη του τις 
διατάξεις  του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 
 
 
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
1. Την διαγραφή ̟οσού 4.462€ α̟ό τον υ̟’ αριθ. 647/2-1-2019  
χρηµατικό κατάλογο  του ∆ήµου µας στο όνοµα  Σια̟ανίδης 
Νικόλαος  για τους  λόγους ̟ου αναφέρονται στο ιστορικό της 
α̟όφασης. 
2. Την διαγραφή ̟οσού 328,85€ α̟ό τους υ̟’ αριθ. 402/2-1-2019, 
647/2-1-2019 και 811/2-1-2019  χρηµατικούς καταλόγους  του 
∆ήµου µας στο όνοµα Π. Βούρας – Θ. Γούλιος & ΣΙΑ ΟΕ   για τους  
λόγους ̟ου αναφέρονται στο ιστορικό της α̟όφασης.  
 

     
      Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.     193/2019 

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Πολυχρονίδης Κων/νος 

 4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

     6 . Χαιτίδης Γεώργιος 

 7. Κύρκα Μαρία 

 8.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 9. Κάλφας Γεώργιος 
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 10. Παπάς Ευθύµιος   

 11. Παπαοικονόµου Παντελής  

 12.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

 13. Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  14 Μπίγγας Στέφανος 

           Συµβουλίου  15. Καραισκος Γεώργιος      

             16. Μίχος Κωνσταντίνος         

           17. Απαζίδου Σοφία 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           18. Χόλµπα Αντωνία 
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