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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-5-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 8815/11-
5-2020 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της υπ’αριθµ 4/2019 απόφασης Τ.Κ. Ανατολικού, περί διαγραφή οφειλής από χρηµατικό  
κατάλογο του ∆ήµου Εορδαίας 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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 7880/14-4-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης έγκρισης ή µη του υπ’ αριθµ. 4/11-12-2019 πρακτικού του ΤΚ 
Ανατολικού και αφορά στη διαγραφή ποσού από χρηµατικό κατάλογο του ∆ήµου στο όνοµα ΝΑΝΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ από µισθώµατα βοσκοτόπου έτους 2015. 
Για το ιστορικό σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 19, παρ 4 του Ν.4351/2015, παρατάθηκαν για τη 
θερινή περίοδο του έτους 2015 οι εκµισθώσεις δηµοτικών εκτάσεων στους µετακινούµενους κτηνοτρόφους 
που µίσθωναν το έτος 2014 τις εκτάσεις αυτές. 
Η υπηρεσία µας ζήτησε και τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου µας την οποία και 
επισυνάπτουµε.» 
Πρέπει να αναφερθεί ότι µε το υπ’αριθµ 4/2019 πρακτικό του, το Τοπικό Συµβούλιο Ανατολικού εξέτασε την 
αίτηση του Νάνα Αθανάσιου, µε την οποία ζητούσε την παραγραφή οφειλής µίσθωσης βοσκοτόπου για το 
έτος 2015 που του έχει βεβαιωθεί στον χρηµατικό κατάλογο του ∆ήµου Εορδαίας. Το Τ.Σ. Ανατολικού 
αποφάσισε  να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να διαγραφεί το ποσό που του έχει χρεωθεί για το έτος 
2015 κάνοντας δεκτές τις αιτιάσεις του προαναφερόµενου . Ο Νοµικός Σύµβουλος στην υπ’αριθµ 4512/21-2-
2020 γνωµοδότησή του αναφέρει τα εξής: 
«Προς απάντηση του υπ’αριθµ 2976/6-2-2020 εγγράφου σας , επισηµαίνω τα εξής: 
 Η σύµβαση εκµίσθωσης που αναφέρετε στο έγγραφο σας παρατάθηκε σύµφωνα µε την διάταξη του αρ 19 
παρ 4 του Ν 4351/2015 εκ του νόµου υποχρεωτικά και ο µισθωτής συνέχιζε µέχρι την λήξη της σύµβασης να 

ΑΔΑ: ΩΣΧ2ΩΡ6-ΨΒΥ



βρίσκεται εντός του µισθίου. Εποµένως δεν υφίσταται νόµιµη αιτία διαγραφής οφειλόµενου µισθώµατος λόγω 
µη χρήσης του χώρου για λόγους που αφορούν τον µισθωτή, ακόµη και αν έχει γνωµοδοτήσει θετικά προς 
τούτο το Τοπικό Συµβούλιο Ανατολικού , το οποίο δεν διαθέτει αποφασιστική αρµοδιότητα για τέτοιου είδους 
ζητήµατα.»   
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας, την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 93/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  
2. τις διατάξεις του αρ 174 του Ν 3463/2006 
3. την διάταξη του αρ 19 παρ 4 του Ν 4351/2015 
4. το υπ’αριθµ. 4/2019 πρακτικό του Τοπικού Συµβούλιου Ανατολικού 
5. την υπ’αριθµ 7880/14-4-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων 
6. την υπ’αριθµ 4512/21-2-2020 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Απορρίπτει  το υπ’αριθµ. 4/2019 πρακτικό του Τοπικού Συµβούλιου Ανατολικού.  
2.  Κάνει δεκτή την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου και δεν διαγράφεται η οφειλή από τον χρηµατικό 
κατάλογο του ∆ήµου Εορδαίας στο όνοµα Νανας Αθανάσιος , από µισθώµατα βοσκοτόπου έτους 2015. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 93/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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