
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 174/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
15461/31-7-2020 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  και κατ’ εφαρµογή 
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, 
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη διαγραφής ποσού από χρηµατικό κατάλογο 1587/14-05-2020 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου 

6. Στέφανος Μπιγγας  
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµήτριος Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστ. Παπαχρήστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ 
αριθµ. 15018/27-7-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα: 
«Θέµα: ∆ιαγραφή ποσού από χρηµατικό κατάλογο 1587/14-5-2020. 

Στις 24/04/2020 έγινε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου µας από την SHARRA 
LINDITA (ΑΦΜ: 125528951) ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) τα οποία αφορούσαν παραβάσεις ΚΟΚ του 
γιου της SHARRA QAZIM (ΑΦΜ: 174302364).  

Οι παραβάσεις αυτές εκ παραδροµής βεβαιώθηκαν στον Χρηµατικό Κατάλογο 1587/14-05-2020 στο 
όνοµα του γιου (SHARRA QAZIM (ΑΦΜ: 174302364)). 

Ως εκ τούτο η υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή ποσού τετρακοσίων ευρώ (400€) από τον 
Χρηµατικό Κατάλογο 1587/14-05-2020 στο όνοµα του γιου (SHARRA QAZIM (ΑΦΜ: 174302364))». 
 
                Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 174/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2.  τις διατάξεις του αρ 174 του ν 3463/2006 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. την υπ’ αριθµ. 15018/27-7-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 

ΑΔΑ: 9ΦΔΡΩΡ6-Ι3Ω



    
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού ύψους 400€  στο όνοµα SHARRA QAZIM ,από τον χρηµατικό κατάλογο 
1587/14-05-2020, λογω του ότι   βεβαιώθηκαν εκ παραδροµής ποσά που αφορούσαν παραβάσεις ΚΟΚ. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 174/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
 5. Στέφανος Μπιγγας 
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