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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 280/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
   ∆ιαγραφή οφειλής. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  την 
υπ’αριθµ. 20535/21-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Θέµα: ∆ιαγραφή ποσού από Βεβαιωτικό κατάλογο. 
 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 κ. Παντελίδη Ιακωβο του Γεωργίου κάτοικο Πτολεµαΐδας έχει χρεωθεί οφειλή από παραβάσεις ΚΟΚ µε 
στοιχεία:  
1) αρ. κλήσης 149079, αριθµ. κυκλ. ΚΖΚ9179 ηµερ/νία παράβασης 05/03/2021 συνολικού ποσού 40.00€ το 
οποίο βεβαιώθηκε µε το αριθ. ΧΡ 68-17/09/2021 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του ∆ήµου Εορδαίας, 
 
Ο ανωτέρω οφειλέτης εξόφλησε µέσω Ταχυπληρωµής ΕΛΤΑ στις 08/09/2021 (απόδοση σε εµάς 09/09/2021) 
την παραπάνω παράβαση.  
 
Η Οικονοµική Υπηρεσία προέβη σε Βεβαίωση Καταλόγου συµπεριλαµβανοµένης και της παραπάνω κλήσης 
(149079) εκ παραδροµής µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξοφληθεί νωρίτερα µε προγενέστερη ηµεροµηνία 
(09/09/2021) ώστε να κλείσει ταµειακά η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας. 
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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 
• Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στον οποίο προέβη η Ταµειακή Υπηρεσία 
 
Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή 
 
Την διαγραφή του ποσού των 40,00€ (αρ. κλήσης 149079), από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. 
Παντελίδη Ιακωβο του Γεωργίου ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΚ9179 από 
το αριθ. ΧΡ 68-17/09/2021. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 280/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 
του ν 3852/2010 

2. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 20535/21-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Την διαγραφή του ποσού των 40,00 ευρώ (αρ. κλήσης 149079),  από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη κ. 
Παντελίδη Ιακωβο του Γεωργίου ιδιοκτήτη και παραβάτη του οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΖΚ9179 από 
το αριθ. ΧΡ 68-17/09/2021 τριπλότυπο βεβαίωσης εσόδων του ∆ήµου Εορδαίας το οποίο εκ παραδροµής 
επαναβεβαιώθηκε µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξοφληθεί νωρίτερα µε προγενέστερη ηµεροµηνία 
(09/09/2021) ώστε να κλείσει ταµειακά η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 280/2021  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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