
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 142/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 26356/13-12-2019 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  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
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  τις 
εισηγήσεις της Οικονοµικής Υπηρεσίας σχετικά µε διαγραφές οφειλών και στις οποίες αναφέρονται κατά 
σειρά ,τα εξής:  
Στην υπ’αριθµ. 22106/31.10.2019 τα κατωθι: 
 « Θέµα: ∆ιαγραφή προστίµων αυθαιρέτου. 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθµ. Πρωτ.  18418/17-10-2019 απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε την οποία αποφασίζεται η διαγραφή 
προστίµων, που βεβαιώθηκαν για αυθαίρετο κτίσµα, στον Ζαπουνίδη Νικόλαο, καθώς και ακύρωση της υπ’ 
αριθµ. πρωτ.11829/2-4-2008 βεβαίωσης προστίµων της ιδίας ∆/νσης. 
         Το ποσό διαγραφής ανέρχεται στα 3.196,86€ όπως αναλυτικά φαίνεται στην συννηµένη καρτέλα 
χρεώστη.» 
Στην υπ’αριθµ. 25445/05-12-2019 τα κατωθι: 
          «ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα. 
          Την 31/5/2019 ο Α∆ΜΗΕ κατέθεσε στον Ταµείο του ∆ήµου, µε κατάθεση  στην Τράπεζα Πειραιώς, το 
ποσό των 8.436,96€ για οφειλές που αφορούσαν ∆Τ , ∆Φ & ΤΑΠ έτους 2019, για το κτίσµα που βρίσκεται 
στο 1Ο χιλ. Πτολεµαΐδας - Φλώρινας. Για το ανωτέρο ποσό συντάχθηκε το υπ’ αριθµ. 158/ 3-6-2019 
γραµµάτιο είσπραξης το οποίο και επισυνάπτεται. 
       Λόγω µη ενηµέρωσης από την Ταµιακή υπηρεσία το ποσό των 8.436,96 βεβαιώθηκε στους ΧΚ 
161,162,163 /28-11-2019 όπως αναλυτικά φαίνεται στη συννηµένη κατάσταση χρεών. 
      Ως εκ τούτου η υπηρεσία µας εισηγείται τη διαγραφή των 8.436,96€ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα όπως  
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΑΔΑ: ΩΘΡΑΩΡ6-ΙΟΖ



α/α ΧΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΣΌ 

1 161/28-11-2019 ∆Τ 8.164,8 

2 162/28-11-2019 ∆Φ 97,2 

3 163/28-11-2019 ΤΑΠ 174,96 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.436,96 € 

Και στην υπ’αριθµ 26458/16-12-2019 εισήγηση τα  κατωθι: 
Με βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο (υπ΄ αριθµ. 2515/64/2007/11-7-2007 ΚΥΑ, και άρθρα 4, 10 & 104 

του ΚΟΚ), στην κλήση θα πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ακριβή 
προσδιορισµό του οχήµατος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε. Επιπλέον στις 
περιπτώσεις που το αρµόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση 
όλων των στοιχείων που προβλέπει ο νόµος, αναγράφει εσφαλµένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη 
καθίσταται ακυρωτέα. Συνεπώς η αρµόδια για την είσπραξη αρχή οφείλει να µην προβαίνει στην είσπραξη 
του προστίµου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό αντιληπτό. 

Μετά από 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 διαπιστώθηκε ότι στις παρακάτω παραβάσεις: 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΝΡ1650 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146397 της ∆.Α. 
που έγινε την 18/5/2016 ( Προσωρινός ΧΚ 1483), 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΕ5311 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700077874 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 31/7/2018, 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΖ8266 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700074246 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 26/10/2018 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΚ2740 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700078207 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 2/9/2019 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΑ4681 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700079326 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 4/9/2019. 

αναγράφονται εσφαλµένα η µάρκα και το χρώµα του οχήµατος και συνεπώς η εν λόγω πράξη καθίσταται 
ακυρωτέα(επισυνάπτεται εκτύπωση της αναφοράς αναζήτησης). 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) 

Κατ’ εφαρµογή των παραπάνω και της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την διαγραφή των παραπάνω παραβάσεων.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 142/2019 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχύει 
2. τις διατάξεις του ν 4625/2019 
3. τις υπ’αριθµ. 22106/31-10-2019, 25445/05-12-2019 και 26458/16-12-2019 εισηγήσεις της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας 
4. το άρθρο 174 του Ν. 3463/06  
5. την Απόφαση της ΑΑ∆Ε ∆ΗΛΕ∆ ΙΓ 1057213 ΕΞ 2019/16.04.2019 & την ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β΄ 
3253/08.08.2018) 
6. την υπ΄ αριθµ. Πρωτ.  18418/17-10-2019 απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας  
 
     

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

ΑΔΑ: ΩΘΡΑΩΡ6-ΙΟΖ



1. Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού ύψους 3.196,86€ και ακυρώνει την υπ’αριθµ.11829/2-4-2008 βεβαίωση 
προστίµου για αυθαίρετο κτίσµα  στον Ζαπουνιδη Νικόλαο, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. Πρωτ.  18418/17-10-
2019 απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής   
2. Εγκρίνει την διαγραφή ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ του Α∆ΜΗΕ, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα όπως αυτά εµφαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. 

α/α ΧΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΣΌ 

1 161/28-11-2019 ∆Τ 8.164,8 

2 162/28-11-2019 ∆Φ 97,2 

3 163/28-11-2019 ΤΑΠ 174,96 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.436,96 € 

 
3. Εγκρίνει την διαγραφή των παρακατω παραβάσεων: 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΝΡ1650 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 146397 της ∆.Α. 
που έγινε την 18/5/2016 ( Προσωρινός ΧΚ 1483), 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΕ5311 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700077874 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 31/7/2018, 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΖ8266 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700074246 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 26/10/2018 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΚ2740 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700078207 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 2/9/2019 

� για το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΧΚΑ4681 και αφορά την υπ αρ.παράβαση 430700079326 της 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ που έγινε την 4/9/2019. 

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, αναγράφονται εσφαλµένα η µάρκα και το 
χρώµα του οχήµατος και συνεπώς η εν λόγω πράξεις καθίσταται ακυρωτέες. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 142/2019. 
 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

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

 

ΑΔΑ: ΩΘΡΑΩΡ6-ΙΟΖ
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