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Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 25 IANOYAΡΙΟΥ  2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 3ηΠρ./3ηΣυν./1563/21-1-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου . 
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρο), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος  6)Χατζή 
Ελένη, τακτικό μέλος,  7)Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 8)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό 
μέλος, 9)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος,  ο 
οποίος αναπληρώθηκε από τον κ. Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 16ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανλής 
Χρήστος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

     

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο- ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: 
Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο (αρ.πρωτ.738-12/1/2022). 
 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 738/12-1-2022 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
        
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού  λάβει  υπόψη : 
 
1) Τον υπ΄ αριθ. 12228/11-05-2015 χρηματικό κατάλογο  με τον οποίο βεβαιώθηκαν  
κλήσεις  για παράνομη στάθμευση από την Δημοτική Αστυνομία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την 
Άμεση Δράση και την Τροχαία. 
 
2) α)Την υπ΄ αριθ 110000580914  βεβαίωση παράβασης της Άμεσης Δράσης Αττικής 
για το με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΟ6276 ΙΧ ποσού 80,00 €.  και την υπ΄ αριθ. 18 έγγραφή του ως 
άνω χρηματικού καταλόγου, με τον οποίο βεβαιώθηκε από την Υπηρεσία μας, οφειλή ποσού 
80,00€ στην ΑΦΟΙ ΓΡ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε .  
 
      3) Την αρ. 86/03-01-2020 αίτηση του Ραπτόπουλου Παναγιώτη για διαγραφή της 
παραπάνω κλήσης με συνημμένα: 

 Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Άμεσης Δράσης  

 απόδειξη πληρωμής από τα ΕΛΤΑ:   
 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 40 παράγραφος ιε του Ν4735/2020 
 

Καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με τα παραπάνω  
 
 
 

ΑΔΑ: 9Ρ2ΩΩΚΥ-ΓΧ1



 
 την διαγραφή της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΓΡ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε .από τον  12228/11-05-2015 
χρηματικό κατάλογο, του ποσού των 80,00 € και των προσαυξήσεων αυτού 
 
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020,  

 την υπ’αριθμ.738/2022 εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΝΝΕΑ (9) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 

 Την διαγραφή ποσού των 80,00 € και των προσαυξήσεων αυτού, από τον με αρ. 
12228/11-05-2015 χρηματικό κατάλογο, της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΓΡ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 738/2022 εισήγηση. 
 

  Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
          
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
                                                  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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