
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   327/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Έγκριση ή μη αίτησης ρύθμισης οφειλών (άνω των 50.000,00€). 

Στο Αμύνταιο, στις 01 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
66436/24-10-2021 (Β’ 4919), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 16169/27-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης        
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                 
4. Μπερμπερίδης Πέτρος               
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Καραούλη Αφροδίτη 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψην των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Ταμειακής 
Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:  

«Σας διαβιβάζουμε την από 28/10/2021 αίτηση ρύθμισης οφειλής του Δασικού 
Συνεταιρισμού Λεχόβου λόγω ύψους οφειλής άνω των 50.000,00, όπου αρμόδιο 
όργανο για την έγκριση αιτήσεων ρύθμισης οφειλών για βασική οφειλή άνω των 
50.000,00 είναι η Οικονομική Επιτροπή,  και σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία: 

 χρηματικός κατάλογος 2490, ο οποίος αφορά την συστάδα 8β του 

δασοκτήματος Νυμφαίου, βεβαιώθηκε αρχικά στις 23/07/2019 με ποσό 

28.890,00 και έληγε στις 31/08/2019. Με την υπ’ αριθ. ΑΔΣ 301/9-9-2019 

εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής του 

καταλόγου στις 22/07/2020. 
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 Ο χρηματικός κατάλογος 2491, ο οποίος αφορά την συστάδα 4β του 

δασοκτήματος Νυμφαίου, βεβαιώθηκε αρχικά στις 23/07/2019 με ποσό 

7.740,00 και έληγε στις 8/11/2020 βάση συμφωνητικού. 

 Ο χρηματικός κατάλογος 3124, ο οποίος αφορά την συστάδα 4β του 

δασοκτήματος Νυμφαίου (συμπληρωματικός κατάλογος), βεβαιώθηκε αρχικά 

στις 8/11/2020 με ποσό 17.476,00 και έληγε στις 10/11/2020 βάση 

συμφωνητικού. 

Η συνολική οφειλή, εκτός προηγούμενων ρυθμίσεων, του Δασικού Συνεταιρισμού 
Λεχόβου, ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 54.106,00 πλέον προσαυξήσεων και 
χαρτοσήμου. 

Βάση του Ν.4764/20 δύναται να υπαχθούν οφειλές προς ρύθμιση από οποιαδήποτε 
αιτία, πληττομένων φυσικών και νομικών προσώπων από τον κορωνοϊό, προς τους 
δήμους, που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 μέχρι και  30/06/2021 όπως και οφειλές 
που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο προαναφερόμενο διάστημα. 

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι ο Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου έχει ενταχθεί 
για προηγούμενες οφειλές του στην ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 , την οποία 
έως σήμερα τηρεί κανονικά, με υπολειπόμενο  χρέος από την ρύθμιση ύψους 
43.264,03€.» 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού 
Λεχόβου. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 165 του ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α) 
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 170 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) 
4. Την αριθ. πρωτ. 16359/1-11-2021 αίτηση του ΔΑ. ΣΥΛ. Λεχόβου 
5. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Εγκρίνει την αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Λεχόβου, με την οποία 
ζητά να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τον Δήμο Αμυνταίου. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.        

Δ. Η κα Καραούλη Αφροδίτη δε μετείχε στη συζήτηση του συγκεκριμένου 
θέματος λόγω έννομου συμφέροντος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 327/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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