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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 διαγραφής προστίµων αυθαιρέτου και ακύρωση πράξης επιβολής προστίµου , λόγο 
υπαγωγής στο ν 4495/2017. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 6543/13-3-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« Σας διαβιβάζουµε την υπ’αριθµ πρωτ 3786/9-3-2020 απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε την οποία αποφασίζεται η διαγραφή προστίµων , που 
βεβαιώθηκαν για αυθαίρετο κτίσµα, στον Σαββουλιδη Παναγιώτη, καθώς και της υπ’αριθµ πρωτ 21824/23-7-
2009 βεβαίωσης προστίµων της ίδιας ∆/νσης. Το ποσό διαγραφής ανέρχεται στα 1.040,79 ευρώ όπως 
αναλυτικά φαίνεται στην συνηµµένη καρτέλα χρεώστη.»  
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας µε σχετικό email δήλωσαν 
παρόντες, λόγω έλλειψης στοιχείων.  

                                          Αριθµ. Απόφ. 94/2020 

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. τις διατάξεις του Ν 4495/2017  
4. την υπ’αριθµ 3786/9-3-2020 Απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Εορδαίας 
5. την υπ’αριθµ 6543/13-3-2020  εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων 

ΑΔΑ: Ψ6ΑΩΩΡ6-ΑΡΧ



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την διαγραφή των προστίµων που βεβαιώθηκαν για το ανωτέρω αναφερόµενο αυθαίρετο , σύµφωνα µε την 
παρ 4 του αρ 106του Ν 4495/2017 και την ακύρωση της υπ’αριθµ.21824/23-7-2009 βεβαίωση προστίµων της 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, µε την υπ’αριθµ 3786/9-3-
2020 Απόφαση της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας. 
Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου & Στ.Μπίγγας µε σχετικό email δήλωσαν παρόντες, λόγω έλλειψης 
στοιχείων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    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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