
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 6/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-1-2020 ηµέρα Τετάρτη 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. 1073/17-1-2020 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
∆ιαγραφές ποσών  τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. Αθηνά Τερζοπουλου   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Κατά την συζήτηση του ανωτέρω θύµατος , προσήλθε το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αθηνά 
Τερζοπουλου. 
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 574/13-1-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή ποσού  τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων. 
           Το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστηµάτων επιβάλλεται για ∆ήµους και κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. 
          Όταν ο οφειλέτης δεν προσέρχεται οικιοθελώς στον ∆ήµο µας για να δηλώσει το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων τα οποία  υπόκεινται στο τέλος 0,5% τότε το αναζητάµε από την αρµόδια ∆ΟΥ. Επειδή 
όµως η ∆ΟΥ δεν έχει την δυνατότητα διαχωρισµού των ακαθαρίστων εσόδων σε περίπτωση πολλαπλών 
δραστηριοτήτων,  µας αποστέλλει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων. Τότε ζητάµε από το οφειλέτη να µας 
προσκοµίσει το Ε3 προκειµένου να προβούµε σε διόρθωση του ποσού που  του έχει χρεωθεί. 
         Ο Απατσίδης Γεώργιος του Χαραλάµπους  εκτός της επιχείρησης Πιτσαρία που διατηρεί , διατηρεί 
επίσης και κτηνοτροφική µονάδα. Ο ίδιος δεν δήλωσε στην υπηρεσία µας τα ακαθάριστα έσοδα  ετών  2011, 
2012 & 2013 που αφορούν την επιχείρηση Πιτσαρία , µε αποτέλεσµα  το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων 
ετών 2011, 2012 & 2013 που µας απέστειλε η αρµόδια ∆ΟΥ  να αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του . 
         Εκ των υστέρων,  την 30/12/2019 ,ο κος Απατσίδης Γεώργιος προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ετών 2011, 2012 & 2013 στις οποίες φαίνεται πως τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης Πιτσαρίας που µας αφορά, είναι 13.479,82 € στα οποία αναλογεί τέλος 0,5%  που ανέρχεται στα 
67,41€ και ισόποσο πρόστιµο 67,41€. 

ΑΔΑ: Ψ6Θ6ΩΡ6-6ΟΑ



         Η υπηρεσία µας είχε βεβαιώσει σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας απέστειλε η ∆ΟΥ τέλος: 385,64€ & 
ισόποσο πρόστιµο 385,64€,  στους υπ αριθµ. 619/2-1-2020, 112/2-1-2020, 891/2-1-2020 ΧΚ.  
         Ως εκ τούτου η υπηρεσία εισηγείται τη διαγραφή ποσού 636,46€  όπως αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΑΡ. Χ.Κ. ΕΤΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 

ΤΕΛΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

619/02-01-2020 2011 144,87 € 144,87 € 5,82 € 5,82 € 278,10 € 

112/02-01-2020 2012 120,40 € 120,40 € 31,70 € 31,70 € 177,40 € 

891/02-01-2020 2013 120,37 € 120,37 € 29,89 € 29,89 € 180,96 € 

    385,64 € 385,64 € 67,41 € 67,41 € 636,46 € 

Επίσης την υπ’αριθµ 664/14-1-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή ποσού  τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων. 
           Το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστηµάτων επιβάλλεται για ∆ήµους και κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα 
αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. 
          Όταν ο οφειλέτης δεν προσέρχεται οικιοθελώς στον ∆ήµο µας για να δηλώσει το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων τα οποία  υπόκεινται στο τέλος 0,5% τότε το αναζητάµε από την αρµόδια ∆ΟΥ. Επειδή 
όµως η ∆ΟΥ δεν έχει την δυνατότητα διαχωρισµού των ακαθαρίστων εσόδων σε περίπτωση πολλαπλών 
δραστηριοτήτων,  µας αποστέλλει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων. Τότε ζητάµε από το οφειλέτη να µας 
προσκοµίσει το Ε3 προκειµένου να προβούµε σε διόρθωση του ποσού που  του έχει χρεωθεί. 
         Ο Μαυρίδης Θεόδωρος του Ευάγγελου  εκτός της επιχείρησης Καφέ που διατηρεί , έχει κι άλλη 
δραστηριότητα. Ο ίδιος δεν δήλωσε στην υπηρεσία µας τα ακαθάριστα έσοδα  ετών  2007 & 2011  που 
αφορούν την επιχείρηση Καφέ , µε αποτέλεσµα  το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2007 & 2011 που 
µας απέστειλε η αρµόδια ∆ΟΥ  να αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του . 
         Εκ των υστέρων,  την 30/12/2019 ,ο κος Μαυρίδης Θεόδωρος προσκόµισε στην υπηρεσία µας 
∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος. ετών 2007 & 2011 στις οποίες φαίνεται πως τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης Καφέ που µας αφορά, είναι 31.229,43 € στα οποία αναλογεί τέλος 0,5%  που ανέρχεται στα 
155,37€ και ισόποσο πρόστιµο 155,37€. 
         Η υπηρεσία µας είχε βεβαιώσει σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας απέστειλε η ∆ΟΥ τέλος: 555,82€ & 
ισόποσο πρόστιµο 555,82€,  στους υπ αριθµ. 1101/2-1-2020 &  619/2-1-2020 ΧΚ.  
         Ως εκ τούτου η υπηρεσία εισηγείται τη διαγραφή ποσού 800,90€  όπως αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΑΡ. Χ.Κ. ΕΤΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 

ΤΕΛΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΤΕΛΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

1101/2-1-2020 2007 203,13 € 203,13 € 84,83 € 84,83 € 236,60 € 

619/2-1-2020 2011 352,69 € 352,69 € 70,54 € 70,54 € 564,30 € 

    555,82 € 555,82 € 155,37 € 155,37 € 800,90 € 

» 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 6/2020 

 

  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 3463/2006 όπως τροπ/κε και ισχύει 
3  τις υπ’αριθµ 574/13-1-2020 & 664/14-1-2020   εισηγήσεις του Τµήµατος Εσόδων 
 
     
 

ΑΔΑ: Ψ6Θ6ΩΡ6-6ΟΑ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού ύψους 800,90€  στον όνοµα του Μαυριδη Θεόδωρου, όπως αναλύεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΡ. Χ.Κ. ΕΤΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 

ΤΕΛΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΤΕΛΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

1101/2-1-2020 2007 203,13 € 203,13 € 84,83 € 84,83 € 236,60 € 

619/2-1-2020 2011 352,69 € 352,69 € 70,54 € 70,54 € 564,30 € 

    555,82 € 555,82 € 155,37 € 155,37 € 800,90 € 

2. . Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού ύψους 636,46€  στον όνοµα του Απατσίδη Γεώργιου , όπως αναλύεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΡ. Χ.Κ. ΕΤΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 

ΤΕΛΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

ΠΟΣΟ 
∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

619/02-01-2020 2011 144,87 € 144,87 € 5,82 € 5,82 € 278,10 € 

112/02-01-2020 2012 120,40 € 120,40 € 31,70 € 31,70 € 177,40 € 

891/02-01-2020 2013 120,37 € 120,37 € 29,89 € 29,89 € 180,96 € 

    385,64 € 385,64 € 67,41 € 67,41 € 636,46 € 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2020. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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: Ψ6Θ6ΩΡ6-6ΟΑ
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