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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ ( 9o ). «Διαγραφές Ποσών» 
Αριθ. Απόφασης  ( 240 )  



 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ. 
 

 Σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 2515/11Δ/167β -13/02/2013 έγγραφο της Τροχαίας 
Λάρισας, αιτούμαστε τη διαγραφή των παρακάτω τροχονομικών παραβάσεων, από το 
βεβαιωτικό κατάλογο 01/2014, οι οποίες βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής, από τον τότε 
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ενώ η οφειλή τους ήταν εξοφλημένη. 
 

1. GIRJAZI DHITRI ANASTASIOS MARGA, διαγραφή της οφειλής του, 40€ από τον βεβαιωτικό 

κατάλογο 01/2014 που αφορά την υπ αρ. 615300157062 παράβαση του Κ.Ο.Κ. 

2. ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, διαγραφή της οφειλής του, 40€ από τον 

βεβαιωτικό κατάλογο 01/2014 που αφορά την υπ αρ. 615300157482 παράβαση του Κ.Ο.Κ. 

3. ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, διαγραφή της οφειλής του, 350€ από τον 

βεβαιωτικό κατάλογο 01/2014 που αφορά την υπ αρ. 615300146680 παράβαση του Κ.Ο.Κ. 

4. ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΛΗ, διαγραφή της οφειλής του, 110€ από τον 

βεβαιωτικό κατάλογο 01/2014 που αφορά την υπ αρ. 615300146682 παράβαση του Κ.Ο.Κ. 

 Επίσης κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις: 
 

1. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του 60,93€, από τους Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014 ,   αφού έκανε 
κατάθεση στις 24/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του 
εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

2. ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 
80,55€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014 ,  αφού έκανε κατάθεση στις 
30/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

3. ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 60,89€, από τους Χ.Κ. 100/2014 και 102/2014 , αφού έκανε κατάθεση στις 17/12/2014, 
χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο 
Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του 116,15€, από τους Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014,  αφού έκανε 
κατάθεση στις 22/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του 
εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

5. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 16,61€, από τους 
Χ.Κ. 55/2014 και 56/2014,  αφού έκανε κατάθεση στις 30/11/2014, χωρίς να αναγράφει τα 
προσωπικά της  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων 
Καταθετών» στις 31/12/2014 

6. ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 60,89€, από τους Χ.Κ. 
100/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 05/06/2014, χωρίς να αναγράφει τα 
προσωπικά του  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων 
Καταθετών» στις 31/12/2014 

7. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 74,65€, από τους 
Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 24/12/2014, χωρίς να 
αναγράφει τα προσωπικά της  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί 
«Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

8. ΝΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
141,72€, από τους Χ.Κ. 02/2013, 03/2013 και 04/2013, αφού έκανε κατάθεση στις 
04/05/2013, και εκ παραδρομής δεν πιστώθηκε στον οφειλέτη από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

9. ΜΟΥΧΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 46,44€, από τους 
Χ.Κ. 07/2014, 08/2014 και 09/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 29/04/2014, και εκ 
παραδρομής δεν πιστώθηκε στον οφειλέτη από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

10. ΜΟΥΧΤΗ  ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 49,67€, από τους Χ.Κ. 
07/2014, 08/2014 και 09/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 29/04/2014, και εκ παραδρομής 
δεν πιστώθηκε στον οφειλέτη από τον αρμόδιο υπάλληλο. 



11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΝΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής της 60,89€, από τους Χ.Κ. 105/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
31/12/2014, χωρίς να αναγράφει αναλυτικά τα προσωπικά της  στοιχεία. Το ποσό του 
εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014. Επίσης, , 
αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού μετά από έλεγχο 
της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έχει εισπραχθεί  η οφειλή του για τέλη καθαριότητας του 
2014 δύο φορές. Τη μία μέσω τράπεζας με κατάθεση στις 31/12/2014 με ελλιπή στοιχεία 
(Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 
31/12/2014),  και την άλλη με το Δ.Ε. 2249-12/10/2015, όπου αντιστοιχεί στα τέλη 
καθαριότητας του 2015. 

12. ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 60,89€, από 
τους Χ.Κ. 100/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 30/12/2014, χωρίς να 
αναγράφει τα προσωπικά της  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί 
«Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

13. ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 60,89€, από τους Χ.Κ. 105/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 24/12/2014, 
χωρίς να αναγράφει αναλυτικά  τα προσωπικά του  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014. Επίσης, αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής του 57,00€ εκ των 60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού μετά από 
έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έχει εισπραχθεί  η οφειλή του για τέλη 
καθαριότητας του 2014 δύο φορές. Τη μία μέσω τράπεζας με κατάθεση στις 30/12/2014 με 
ελλιπή στοιχεία (Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» 
στις 31/12/2014),  και την άλλη με το Δ.Ε. 2500-27/10/2015, , όπου αντιστοιχεί στα τέλη 
καθαριότητας του 2015. 

14. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 210,85€, από τους Χ.Κ. 19/2014, 20/2014, 21/2014, 105/2014, 106/2014  και 107/2014, 
αφού έκανε κατάθεση στις 10/06/2014 και 29/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά 
του  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» 
στις 31/12/2014 

15. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 90,33€, από 
τον Χ.Κ. 73/2013, αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έγινε εκ 
παραδρομής διπλή εγγραφή χρέωσης από τον υπάλληλο της υπηρεσίας άρδευσης . 

16. ΖΟΥΒΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 70,72€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014, και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
30/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του  στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

17. ΣΟΥΦΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 
60,89€, από τους Χ.Κ. 100/2014, και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 30/12/2014, 
χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο 
Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

18. ΓΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 217,25€, από τους Χ.Κ. 19/2014, 20/2014, 21/2014, 105/2014, 106/2014 και 107/2014 
αφού έκανε κατάθεση στις 20/08/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του  στοιχεία, με 
το ποσό του εσόδου να περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 
31/12/2014 και στις 02/03/2015, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του  στοιχεία , με το 
ποσό του εσόδου να περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 118-31/03/2015 περί «Αγνώστων 
Καταθετών».  

19. ΚΟΥΤΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 67,65€, από τους 
Χ.Κ. 02/2013 και 04/2013, αφού έκανε κατάθεση στις 31/05/2013, και εκ παραδρομής δεν 
πιστώθηκε στον οφειλέτη από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

20. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του 190,00€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε 
κατάθεση στις 15/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του 
εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

21. ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής της 81,26€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση 



στις 18/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

22. ΛΑΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 81,98€, από τους Χ.Κ. 23/2014, 24/2014 και 25/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
27/06/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

23. ΣΑΡΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 62,86€, από τους Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
24/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014.πίσης, αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής του 60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού μετά από έλεγχο της 
υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έχει εισπραχθεί  η οφειλή του για τέλη καθαριότητας του 
2014 δύο φορές. Τη μία μέσω τράπεζας με κατάθεση στις 24/12/2014 με ελλειπή στοιχεία 
(Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 
31/12/2014),  και την άλλη με το Δ.Ε. 2200-09/10/2015, όπου αντιστοιχεί στα τέλη 
καθαριότητας του 2015. 

24. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής της 70,72€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού 
έκανε κατάθεση στις 23/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό 
του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

25. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
176,58€, από τους Χ.Κ. 19/2013, 20/2013, 21/2013 και 22/2013, αφού έκανε κατάθεση στις 
17/05/2013, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
τακτοποιήθηκε λογιστικά στις 31/12/2013 

26. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 65,77€, από 
τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 24/12/2014, χωρίς 
να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 
περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

27. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
74,00€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
29/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

28. ΤΣΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 
60,89€, από τους Χ.Κ. 100/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 29/12/2014 και 
30/12/2014, , χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

29. ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 73,34€, από τους 
Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 16/12/2014, χωρίς να 
αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί 
«Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

30. ΣΒΑΡΝΑ ΕΛΣΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 
87,67€, από τους Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
30/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

31. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 84,11€, 
από τους Χ.Κ. 23/2014, 24/2014 και 25/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 30/06/2014, χωρίς 
να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 
περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

32.  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του  143,63€, 
από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 20/01/2015, 
χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο 
Γ.Ε. 36/30-01-2015  περί «Αγνώστων Καταθετών»  

33. ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του  
112,59€, από τους Χ.Κ. 100/2014, 101/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
22/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 



34. ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του  78,59€, από τους Χ.Κ. 23/2014, 24/2014 και 25/2014, αφού έκανε κατάθεση 
στις 16/06/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

35. ΓΚΑΓΚΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του  67,44€, από τους Χ.Κ. 105/2014, 106/2014 και 107/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
18/12/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

36. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του  
60,89€, από τους Χ.Κ. 100/2014 και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 20/11/2014, χωρίς 
να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 
περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014. Επίσης, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 60,00€, από τον Χ.Κ. 31/2015, αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως 
έχει εισπραχθεί  η οφειλή του για τέλη καθαριότητας του 2014 δύο φορές. Τη μία μέσω 
τράπεζας με κατάθεση στις 20/11/2014 με ελλειπή στοιχεία (το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014),  και την άλλη με το 
Δ.Ε. 2570-03/11/2015, όπου αντιστοιχεί στα τέλη καθαριότητας του 2015. 

37. ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του  60,89€, από τους Χ.Κ. 96/2014 και 98/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
27/01/2015, χωρίς να αναγράφει αναλυτικά τα προσωπικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να 
κοπεί διπλότυπο στον Μπουτσιώλη Βησσαρίων, που όφειλε το ίδιο ποσό. Όμως ο δεύτερος 
έκανε κατάθεση 21/10/2015 και έτσι φάνηκε η λάθος πίστωση. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 36/30-01-2015  περί «Αγνώστων Καταθετών» . Επίσης, αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής του 60,00€, από τον Χ.Κ. 33/2015, αφού μετά από έλεγχο της 
υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έχει εισπραχθεί  η οφειλή του για τέλη καθαριότητας του 
2014 δύο φορές. Τη μία μέσω τράπεζας με κατάθεση στις 27/01/2015 με ελλειπή στοιχεία 
(Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. 36/30-01-2015  περί «Αγνώστων 
Καταθετών»),  και την άλλη με το Δ.Ε. 2338-15/10/2015, όπου αντιστοιχεί στα τέλη 
καθαριότητας του 2015. 

38. ΤΖΙΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του  
70,02€, από τους Χ.Κ. 19/2014, 20/2014 και 21/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 
30/06/2014, χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

39. ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, αιτείται τη διαγραφή οφειλής του  110,00€, από 
τους Χ.Κ., αφού έκανε κατάθεση στις 28/03/2014 και 28/02/2014, έναντι συνολικών 
οφειλών,  χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία. Το ποσό του εσόδου 
περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 

40. ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ, αιτείται τη διαγραφή οφειλής του  
100,00€, από τους Χ.Κ., αφού έκανε κατάθεση στις 27/03/2015, έναντι συνολικών οφειλών,  
χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία, με το ποσό του εσόδου να περιλαμβάνεται 
στο Γ.Ε. 118-31/03/2015 περί «Αγνώστων Καταθετών». 

41. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
της 60,89€, από τους Χ.Κ. 100/2014  και 102/2014, αφού έκανε κατάθεση στις 29/12/2014 
και εκ παραδρομής περάστηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο σε λάθος συναλλασσόμενο για 
τον οποίο θα γίνει εκ νέου Β.Κ. 

42. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 33,22€, από τους Χ.Κ. 
52/2014, 53/2014, 04/2015  και 05/2015, αφού έκανε κατάθεση 16,61€ στις 29/10/2014 και 
16,61€ στις 20/04/2015, χωρίς να αναγράφει τα ακριβή προσωπικά του στοιχεία, με 
αποτέλεσμα να εισπραχθεί σε άλλο συναλλασσόμενο για τον οποίο θα γίνει εκ νέου Β.Κ. Το 
ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014 
και στο 142- 21/04/2015. 

43. ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
77,93€, από τους Χ.Κ. 02/2013, 03/2013  και 04/2013, αφού έκανε κατάθεση μέσω ΕΛΤΑ 
στις 11/06/2013 και εκ παραδρομής δεν πιστώθηκε στον οφειλέτη από τον αρμόδιο 
υπάλληλο. 

44. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 60,89€, 
από τον Χ.Κ. 108/2014 ΚΑΙ 110/2014, αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε 



πως έγινε εκ παραδρομής διπλή εγγραφή χρέωσης από τον υπάλληλο της υπηρεσίας 
άρδευσης . 

45. ΖΑΦΕΙΡΗΣ  (ΓΑΖΕΤΑΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 16,61€, 
από τους Χ.Κ. 52/2014 και 53/2014, αφού έκανε κατάθεση 16,61 στις 13/11/2014, χωρίς να 
αναγράφει τα ακριβή προσωπικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να εισπραχθεί σε άλλο 
συναλλασσόμενο για τον οποίο θα γίνει εκ νέου Β.Κ. Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται 
στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014. 

46. ΣΙΔΗΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού το ποσό έχει εισπραχθεί εκ παραδρομής στο 
συναλλασσόμενο Σιδηρά Στέργιο, με Δ.Ε.271/2015 

47. ΡΑΦΤΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 70,00€, από 
τον Χ.Κ. 117/2013, αφού το ποσό έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ στις 01/10/2013  

48. ΖΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 90,00€, από τον Χ.Κ. 
02/2015, αφού το ποσό έχει πληρωθεί στην υπηρεσία μας με το  Δ.Ε. 3747-22/08/2014 και 
έχει ξαναχρεωθεί κατά την  παραλαβή της κλήσης από την τροχαία από υπάλληλο της 
υπηρεσίας μας εκ παραδρομής.  

49. ΜΠΑΓΚΡΑΤΙΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
80,00€, από τον Χ.Κ. 02/2015, αφού έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ στις 20/09/2013 

50. ΚΙΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 25,20€, από τον Χ.Κ. 228/2008, 
αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας στα αρχεία άρδευσης βεβαιώνεται ότι ουδέποτε 
υπήρχε παροχή νερού στο όνομά του, και εκ παραδρομής βεβαιώθηκε η οφειλή του από 
τον αρμόδιο υπάλληλο 

51. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΪΑΣ, αιτείται τη διαγραφή οφειλής της  
125,50€, από τους Χ.Κ., αφού έκανε κατάθεση στις 30/06/2014, έναντι συνολικών οφειλών,  
χωρίς να αναγράφει τα προσωπικά της στοιχεία. . Το ποσό του εσόδου περιλαμβάνεται στο 
Γ.Ε. περί «Αγνώστων Καταθετών» στις 31/12/2014. 

52. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής 
του 60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως 
δεν έχει οικόπεδο στο Καστρί Λουτρό και βεβαιώθηκε εκ παραδρομής από υπάλληλο του 
Δήμου η οφειλή στο όνομα του. 

53. ΤΕΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
60,00€, από τον Χ.Κ. 32/2015, αφού μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε πως έχει 
εισπραχθεί  η οφειλή του με Δ.Ε. 2124-30/09/2015 και εκ των υστέρων βεβαιώθηκε η 
οφειλή του εκ νέου, από υπάλληλο του Δήμου εκ παραδρομής.  

54. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ & της ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ, αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής του 60,00€, από τον Χ.Κ. 31/2015, διότι τα έχει πληρώσει στις 
13/10/2015 μέσω τράπεζας με ελλιπή στοιχεία με αποτέλεσμα να εισπραχθεί η οφειλή σε 
άλλο συναλλασσόμενο και συγκεκριμένα στον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με Δ.Ε.  2283-13/10/2015, ο οποίος ήταν επίσης υπόχρεος στα δημοτικά 
τέλη και θα γίνει Β.Σ. εκ νέου 

  
 Κατόπιν των ανωτέρω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση όλων των ανωτέρω διαγραφών 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  τις 
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, το έγγραφο της Τροχαίας, και  μετά από 
διαλογική συζήτηση   

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει  όλες τις  διαγραφές,   για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους  και στο 
ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 240/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 



 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Τσέτσιλας Δημ. 

 


