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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 46/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
∆ιαγραφή οφειλής και επανεγγραφής σε άλλο οφειλέτη,  κατ’ εφαρµογή της παρ.1δ του άρθρου 174 του 
Ν.3463/06 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. Αθηνα Τερζοπούλου 
3. Άννα Καϊδου 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 2435/9-2-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονοµικής Υπηρεσίας προς την Οικονοµική Επιτροπή περί διαγραφής οφειλής και 
επανεγγραφής σε άλλο οφειλέτη. 
Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους διαγράφονται 
ολόκληρα ή εν µέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών 
φόρων,  τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη  
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή  για 
το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. 
Στον Κωνσταντινίδη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου κάτοικο Πτολεµαϊδας έχουν χρεωθεί οφειλές από 
παραβάσεις ΚΟΚ µε στοιχεία:  
1) αρ.κλήσης 120003, αριθµ.κυκλ. ΚΖΡ9685 ηµερ/νία παράβασης 24/9/2009 συνολικού ποσού 20,00 Ευρώ 
το οποίο βεβαιώθηκε µε το αριθ. 34-3/4/2013 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του ∆ήµου Εορδαίας, 
2) αρ.κλήσης 430700020212, αριθµ.κυκλ. ΙΕΡ7325 ηµερ/νία παράβασης 12/1/2008 συνολικού ποσού 80,00 
Ευρώ το οποίο βεβαιώθηκε µε το αριθ. 49-11/6/2013 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του ∆ήµου Εορδαίας,  
3) αρ.κλήσης 117797, αριθµ.κυκλ. ΚΖΜ1481 ηµερ/νία παράβασης 6/7/2009 συνολικού ποσού 20,00 Ευρώ το 
οποίο βεβαιώθηκε µε το αριθ. 42-13/5/2013 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του ∆ήµου Εορδαίας. 
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Ο ανωτέρω οφειλέτης µε την υπ’ αριθ. 1935-1/2/2021 αίτηση προς το ∆ήµο αιτήθηκε τη διαγραφή του 
συνόλου των ανωτέρω οφειλών επικαλούµενος λάθος εγγραφή της οφειλής στο πρόσωπο του και κατέθεσε 
καταστάσεις από το τµήµα συγκοινωνιών µε τα ακριβή στοιχεία ιδιοκτήτων των οχηµάτων .  
Ο ∆ήµος Εορδαίας διενέργησε έλεγχο, στα αρχεία του ΚΕΠΥΟ και στις καταστάσεις από το τµήµα 
Συγκοινωνιών Πτολεµαϊδας τις οποίες κατέθεσε ο αιτών και διαπίστωσε λάθος στην χρέωση οφειλής. Ο 
οφειλέτης είχε ειδοποιηθεί για τις χρεώσεις του µε τα παρακάτω πρωτόκολλα:1) 15914/26-4-2013 για την 
παράβαση µε αριθµό 120003 2) 3672/29-1-2013 για την παράβαση 430700020212 και 3) 6294/18-2-2013 για 
την παράβαση µε αριθµό 117797 , ωστόσο δεν ενηµέρωσε τότε την Υπηρεσία για τις αλλαγές των ιδιοκτητών 
των οχηµάτων. 
Κατόπι τoυ διενεργηθέντος ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΡ9685 την 
24/9/20009 ήταν στην κατοχή του κ.Τσοπάνη Θεόδωρου, το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΡ7325 την 
12/1/2008 ήταν στην κατοχή της κα Lila Anila και το όχηµα µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΜ1481 την 6/7/2009 
ήταν στην κατοχή του κ.Μήτου Τρύφων. 
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύνολο της οφειλής είναι 229,80 ευρώ τα οποία αναλύονται 120,00 
ευρώ τα πρόστιµα και 109,80 ευρώ οι προσαυξήσεις  
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της  
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06 
• την περίπτ.κ.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
Ν.4735/2020 
• την υπ’ αριθ. 1935 αίτηση του Κωνσταντινίδη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου για διαγραφή των οφειλών από 
παραβάσεις ΚΟΚ που έχει επιβληθεί σε αυτόν. 
• Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον οποίο προέβη το τµήµα εσόδων του ∆ήµου  

 
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή 

 
Την διαγραφή του ποσού των 109,80 ευρώ που αφορά προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων του 
οφειλέτη κ. Κωνσταντινίδη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου. Την επανεγγραφή του οφειλόµενου ποσού 20 ευρώ 
στον κ. Τσοπάνη Θεόδωρο του Αθανασίου ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας 
ΚΖΡ9685, το ποσό των 80 ευρώ στην κα Lila Anila ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΙΕΡ7325 και το ποσό των 20 ευρώ στον κ. Μήτο Τρύφων ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΜ1481» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 46/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την παρ.1δ του αρ 174 του ν3463/2006 
3. την υπ’αριθµ 2435/9-2-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την διαγραφή του ποσού των 109,80 ευρώ που αφορά προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων του 
οφειλέτη κ. Κωνσταντινίδη Χρυσοβαλάντη του Νικολάου. Την επανεγγραφή του οφειλόµενου ποσού 20 
ευρώ στον κ. Τσοπάνη Θεόδωρο του Αθανασίου ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΚΖΡ9685, το ποσό των 80 ευρώ στην κα Lila Anila ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΡ7325 και το ποσό των 20 ευρώ στον κ. Μήτο Τρύφων ιδιοκτήτη και παραβάτη του 
οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΜ1481, κατ’ εφαρµογή της παρ.1δ του αρ 174 του ν3463/2006. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  46/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Άννα Καϊδου 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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