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Αριθµ. απόφ. 187/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την
αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 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:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Λήψη απόφασης σχετικά µε διαγράφη ποσού ∆.Τ., ∆.Φ & ΤΑΠ.
………………………………………….……………………………………………………………………………………
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
2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. Στέφανος Μπιγγας
5. Κων/νος Μιχος
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης
……………………………………………………………………………………….……………….………….…………
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος
Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυµα
κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος.
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. 15819/6-8-2020 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Την 18/3/2020 η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΙΛΑΙΩΝ Α.Ε. απέστειλε στο ∆ήµο Εορδαίας
κατάσταση απόδοσης ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ ποσού 21,29€. Στο ποσό αυτό υπάρχει προµήθεια 0,53€ και κρατήσεις
υπέρ ΟΤΑ 0,04€. Την 27//3/2020 εκδόθηκε γραµµάτιο είσπραξης καθαρού ποσού 20,72€
Εκ παραδροµής βεβαιώθηκε ποσό 6,98€ στην ∆ούφα Αθανασία και 14,31€ στον Καρυδόπουλο
Ευστράτιο.
Ως εκ τούτου η υπηρεσία µας εισηγείται τη διαγραφή του ποσού των 6,98€ από την καρτέλα χρεώσεων
της οφειλέτη ∆ούφα Αθανασίας, καθώς και του ποσού των 14,31€ από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη
Καρυδόπουλου Ευστράτιου, από τον ΧΚ 1605/29-4-2020.
Ο Αναπληρωτής προϊστάµενος
Οικονοµικών Υπηρεσιών
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Συνηµµένα:
1. Γραµµάτιο είσπραξης
2. Κατάσταση της ΕΛΙΝ
3. Τιµολόγιο προµήθειας»
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
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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 ν 3463/2006 όπως τροπ/κε και ισχύει
3. την υπ΄αρίθµ 15819/6-8-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Αποφασίζει
Tη διαγραφή του ποσού των 6,98€ από την καρτέλα χρεώσεων της οφειλέτη ∆ούφα Αθανασίας, καθώς
και του ποσού των 14,31€ από την καρτέλα χρεώσεων του οφειλέτη Καρυδόπουλου Ευστράτιου, από τον ΧΚ
1605/29-4-2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 187/2020.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού
2. ∆ηµήτριος Καρακασίδης
3. Στέφανος Μπίγγας
4. Κωνσταντίνος Μίχος
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης

