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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-12-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 27103/23-12-2019 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 ποσού από  χρηµατικό κατάλογο µισθωµάτων . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3. Στέφανος Κωτσιδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
  
  
……………………………………………………………………………………….………………. ……………………. 
Το µέλος Στ.Μπίγγας δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο Στ.Κωτσιδης. 
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 
26543/16-12-2019 εισήγηση του Τµήµατος Προσόδων η οποία έχει ως εξής: 
    “Παρακαλούµε για τη διαγραφή από τον υπ’ αριθµ. 1/23-1-2019 ( 1429/15-1-19 ) χρηµατικό κατάλογο στο 
όνοµα ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΦΜ 043540471 ποσού 248,71 € που αφορά σε µίσθωµα 
εκµετάλλευσης περιπτέρου µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 
     Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 26086/11-12-2019 έγγραφο του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών, η ανωτέρω διέκοψε τη µίσθωση περιπτέρου που βρίσκεται στην ΤΚ 
Ανατολικού την 30/11/2019” 
 
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 σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροπ/καν και ισχυουν 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006. 
3.  την υπ'αριθµ 26543/16-12-2019  εισήγηση του Tτµήµατος Προσόδων 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
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   Τη διαγραφή από τον υπ’ αριθµ. 1/23-1-2019 ( 1429/15-1-19 ) χρηµατικό κατάλογο στο όνοµα ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΦΜ 043540471 ποσού 248,71 € που αφορά σε µίσθωµα εκµετάλλευσης 
περιπτέρου µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 151/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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