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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ 24756/28-11-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  ∆ιαγραφή οφειλών. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου ∆ηµήτριος Σπόντης 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
   Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ. 
24861/29-11-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «Στα πλαίσια της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης προστίµων ΚΟΚ, έχει γίνει η αναζήτηση στοιχείων 
Κατόχου Οχήµατος στην νέα διαδικτυακή υπηρεσία(µέσω του κόµβου διαδικτυακών υπηρεσιών GovHUB της 
ΚΕ∆Ε), η οποία τέθηκε σε λειτουργία µε την Απόφαση της ΑΑ∆Ε ∆ΗΛΕ∆ ΙΓ 1057213 ΕΞ 2019/16.04.2019. Η 
λειτουργία της νέας διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις 
που περιλαµβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β΄ 3253/08.08.2018) 
Από την αναζήτηση στοιχείων που αφορούν τους ιδιοκτήτες συγκεκριµένων οχηµάτων, σε συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή  µέσω του κόµβου προέκυψε ότι υπήρξε σφάλµα (επισυνάπτεται εκτύπωση της αναφοράς 
αναζήτησης) και δεν βρέθηκαν τα στοιχεια των παρακάτω οχηµάτων: 

� Για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΚ6493 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146766 της ∆.Α. 
που έγινε την 29/2/2016, 

� Και για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΝ7341 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146943 της 
∆.Α. που έγινε την 11/3/2016. 

Κατ’ εφαρµογή της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους 
∆ήµους διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει 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 φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή 
εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την διαγραφή των παραπάνω παραβάσεων.» 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το     
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2. Την υπ΄αρίθµ 24861/29-11-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
3.την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/06  
4. την Απόφαση της ΑΑ∆Ε ∆ΗΛΕ∆ ΙΓ 1057213 ΕΞ 2019/16.04.2019 & την ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β΄ 
3253/08.08.2018) 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Την διαγραφή των παρακατω παραβάσεων: 
1.Για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΚ6493 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146766 της ∆.Α. που 
έγινε την 29/2/2016, 
2.Και για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΝ7341 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146943 της ∆.Α. 
που έγινε την 11/3/2016, 

διότι στον κόµβο διαδικτυακών υπηρεσιών GovHUB της ΚΕ∆Ε, η οποία τέθηκε σε λειτουργία µε την 
Απόφαση της ΑΑ∆Ε ∆ΗΛΕ∆ ΙΓ 1057213 ΕΞ 2019/16.04.2019, δεν βρέθηκαν τα στοιχεία των ιδιοκτητών των 
προαναφεροµενων οχηµάτων. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 135/2019. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.Στέφανος Μπιγγας 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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