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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 539/19-01-18  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  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Αργυρίου Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Τσιαπλές Θωμάς   16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τσούγιας Χρήστος                               

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Πανάγου Ελευθερία   20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Μαϊμάρης Δημήτριος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Ντόντος Γεώργιος 

10. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. -- 

13. Βλάγκας Ιωάννης  26. -- 

   
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Μπίκας Χρήστος  4. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης  5. Τζέκας Θωμάς  

3. Κακαγιάννης Χρήστος  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 Σ., Ζαφείρης Ζ., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-Μαγαλιού 
Άννα, Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., 
Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ι.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση 
του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (14ο) «Διαγραφές ποσών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 14) 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς  Κων/νος 



Στο Δήμο μας κατατέθηκαν τα παρακάτω αιτήματα: 
 
1) Ο κος ΣΟΥΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,  αιτείται τη διαγραφή 
της οφειλής του για την κλήση ΚΟΚ 615700005668, αξίας 400,00€, καθώς σύμφωνα με το 
υπ΄ αριθμ. έγγραφο 01/2016 του Α.Τ. Ραψάνης  πρέπει να ακυρωθεί.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 400,00€ ΧΚ 02/2017 
 
2) Η κα  ΤΣΑΒΔΑΡΗ ΜΕΝΕΞΕ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, αιτείται τη διαγραφή 
της οφειλής της 60,00€ από το Χ.Κ., 26/2014 που αφορά «Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού» για  το έτος 2013 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 01/09/2012 , χωρίς 
όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και 
στη Δ.Ε.Η. και στο Δήμο.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 60,00€ ΧΚ 26/2014 
 
3) Η κα  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, 
αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 60,00€ από το Χ.Κ., 26/2014 που αφορά «Τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» για  το έτος 2013 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 
10/12/2012 , χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη 
καθαριότητας και στη Δ.Ε.Η. και στο Δήμο.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 60,00€ ΧΚ 26/2014 
 
4) Ο κος ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ, αιτείται τη διαγραφή της 
οφειλής του 60,00€ από τον Χ.Κ. 17/2016 αφού έχει κάνει κατάθεση στις 03/11/2016 χωρίς 
τα προσωπικά του στοιχεία. Η κατάθεση συμπεριλαμβάνονται στο Γραμμάτιο περί 
αγνώστων καταθετών ΓΕ. 687-30/11/2016.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 60,00€ ΧΚ 17/2016 
 
5) Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αμπελακίων, κος Μιχαλάκης Σωτήριος, δηλώνει υπεύθυνα, ότι εκ 
παραδρομής έστειλε σημείωμα με το οποίο βεβαίωνε ότι η ταφή της ΣΕΡΕΤΗ 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αποφ. Δ.Σ. 274/2014 και 
τροποποιήθηκε με την αποφ. Δ.Σ. 80/2016, και βάσει της οποίας, βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ. 
31/2016, το ποσό των 100€, στην κα. ΤΣΙΓΓΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, για «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ»  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 100,00€ ΧΚ 31/2016 
 
6) Ο κος  ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, αιτείται την διαγραφή της συνολικής 
οφειλής του 293,41€, που αφορά «Τέλη Ύδρευσης Αιγάνης» καθώς σύμφωνα με βεβαίωση 
του Υδραυλικού – επισυνάπτεται- δεν υπάρχει παροχή ύδρευσης για το εν λόγω ακίνητο, 
ενώ ο αριθμός υδρομετρητή που φαίνεται ότι υπάρχει στο όνομά του, δεν υφίσταται. 
Επίσης μετά από έλεγχο στα αρχεία μας, ουδέποτε ο κύριος Μαρκούδης αιτήθηκε για 
παροχή ύδρευσης.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 293,41€ ΧΚ 95/2011, 227/2012, 228/2012, 229/2012, 131/2013, 132/2013, 
133/2013, 80/2014, 88/2014 
 



7) Ο κος  ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ, αιτείται την διαγραφή της 
οφειλής του 1.750,00€,από τον Χ.Κ. 35/2014 που αφορά «Τέλος Άρδευσης» καθώς, 
σύμφωνα με βεβαίωση του Υδραυλικού – επισυνάπτεται- η χρέωση αφορά τον κο 
Τσιούρβα Δημήτριο του Αγοραστού.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 1.750,00€ ΧΚ 35/2014, και βεβαίωση στον ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ 
 
8) Η κα ΠΝΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της  για την 
κλήση ΚΟΚ 616200128004, αξίας 410,00€, καθώς σύμφωνα με το  υπ’ αρίθμ 2515/11α/527β 
Έγγραφό του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ  πληρώθηκε στα ΕΛΤΑ και 
λανθασμένα μεταβιβάστηκε ως απλήρωτη από. Την τροχαία.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 410,00€ ΧΚ 68/2017 
 
9) Ο κος ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ αιτείται την διαγραφή της οφειλής του για την 
κλήση ΚΟΚ 616200128962, αξίας 310,00€, καθώς σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ 2515/11α/527 
Έγγραφό του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ  πρέπει να ακυρωθεί.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 310,00€ ΧΚ 68/2017 
 
10) Ο κος  ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ, αιτείται την 
διαγραφή της συνολικής οφειλής του 795,21€, που αφορά «Τέλη Ύδρευσης στο Καστρί 
Λουτρό» καθώς οι καταναλώσεις δεν ανταποκρίνονται στη χρήση που έκανε όλα αυτά τα 
χρόνια. Σύμφωνα με βεβαίωση του Υδραυλικού – επισυνάπτεται- δεν υπάρχει πρόβλημα 
στον υδρομετρητή του και ως εκ τούτου οι χρεώσεις υφίστανται.   
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το άδικο του αιτήματος.  
 
11) Ο κος  ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
88,40€ από το Χ.Κ., 143/2013 που αφορά Δικαίωμα Βοσκής Έτους 2013, καθώς έχει 
πουλήσει τα πρόβατά του από το 2010, και το αποδεικνύει μετά από  βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΑΚ Συκουρίου,  την οποία έχει 
προσκομίσει.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 88,40€ ΧΚ 143/2013  
 
12) Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Συκουρίου, κος Καλότυχος Γεώργιος, δηλώνει υπεύθυνα, ότι εκ 
παραδρομής έστειλε σημείωμα με το οποίο βεβαίωνε ότι ο οικογενειακός τάφος της 
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών 
Κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αποφ. Δ.Σ. 274/2014 και 
τροποποιήθηκε με την αποφ. Δ.Σ. 80/2016, και βάσει της οποίας, βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ. 
64/2017, το ποσό των 50€, στον κο. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ, για «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 
ΤΑΦΟ ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ»  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 50,00€ ΧΚ 64/2017 
 
13) Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σπηλιάς, κος Νταής Βασίλειος, δηλώνει υπεύθυνα, ότι εκ 
παραδρομής έστειλε σημείωμα με το οποίο βεβαίωνε ότι η ταφή του ΤΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου 
Τεμπών, όπως αυτός ψηφίστηκε με την αποφ. Δ.Σ. 274/2014 και τροποποιήθηκε με την 
αποφ. Δ.Σ. 80/2016, και βάσει της οποίας, βεβαιώθηκε με τον Χ.Κ. 65/2017, το ποσό των 



50€, στον κο. ΤΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, για «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΤΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 50,00€ ΧΚ 65/2017 
 
14) Η κα ΛΙΤΑΙΝΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής της 30,00€ από 
τον ΧΚ 73/2013 για τέλη Άρδευσης 2012 «Ξηροκάμπι» του Δ.Δ. Τεμπών διότι σύμφωνα με 
βεβαίωση του υδρονομέα –επισυνάπτεται-  δεν πότισε το χωράφι το 2012 και εκ 
παραδρομής έγινε η χρέωση.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 30,00€ ΧΚ 73/2013 
 
15) Ο κος ΒΑΡΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή της οφειλής του 
200,00€ που αφορά την κλήση ΚΟΚ 616200128460  από τον Χ.Κ. 57/2017 , καθώς έχει 
πληρωθεί στα ΕΛΤΑ, εντός 10ημέρου από την ημέρα επίδοσης, με την απόδειξη 
0860050220170710091019--10/07/2017, την οποία προσκόμισε . 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 200,00€ ΧΚ 57/2017 
 
16) Ο κος ΚΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ  αιτείται τη 
διαγραφή της οφειλής του 44€ από τον Χ.Κ. 17/2016 που αφορά Τέλη Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016, εφόσον δεν υπάρχει οίκημα στο οικόπεδό του. 
Πράγματι στο οικόπεδο του αιτούντα μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας δεν υπάρχει 
οίκημα- επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση-. Σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 99/2016 (η οποία ισχύει 
από 01/01/2016 και μέχρι νεοτέρας ανακλήσεώς της) καταργείται η επιβολή τέλους  για τα 
υδροδοτούμενα αδόμητα οικόπεδα.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 44,00€ ΧΚ 17/2016 
 
17) Ο κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ , 
αιτείται τη διαγραφή της συνολικής οφειλής του 180€, με την αιτιολογία ότι το σπίτι του 
είναι το τελευταίο σπίτι στα Καράβια, δεν έχει ρεύμα και έχει πρόβλημα με τα μπάζα. Βάσει 
του Ν. 3345/05 αρθρ. 5, μόνο τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με δήλωση 
του υπευθύνου ή μόνιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 
βεβαίωση της ΔΕΗ, απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών Καθαριότητας για 
όσο καιρό το ακίνητο δεν χρησιμοποιείτε. Συνεπώς η χρέωση των 180€ για τα τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υφίσταται καθώς δεν υπάρχουν οι απαραίτητες 
βεβαιώσεις.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το άδικο του αιτήματος.  
 
18) Η κα Πατσιατζή Βασιλική του Χρήστου  αιτείται τη διαγραφή των  προσαυξήσεων 
92,30€ (έως σήμερα) από την οφειλή της 129,70€, από τον Χ.Κ. 100/2011, όπως αυτή 
προκύπτει από την καρτέλα ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ  λόγω του ότι, 
δεν έχει πάρει άλλη ταμειακή ειδοποίηση έως σήμερα, εξαιτίας της αλλαγής στοιχείων της 
καρτέλας από το θάνατο του οφειλέτη. Με την παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που 
έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη 
απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη  καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής 
ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε 
υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι πράγματι η 



οφειλή δεν παρελήφθη από τον οφειλέτη, καθώς ο αρμόδιος υπάλληλος δεν διέθετε 
στοιχεία για τους κληρονόμους του αποβιώσαντος.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής 129,70 χωρίς προσαυξήσεις.  
 
19) Ο κος ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , αιτείται τη διαγραφή της συνολικής 
οφειλής του 995,88€, που αφορά τέλος ύδρευσης διαφόρων ετών έως το 2014, με την 
αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, είναι άπορος, ενώ με 
στοιχεία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών – επισυνάπτονται- , φαίνεται η 
δύσκολη οικονομική του κατάσταση εφόσον είναι και δικαιούχος του κοινωνικού 
παντοπωλείου.  Ταυτόχρονα οι χρεώσεις για τα έτη 2013 και 2014 είναι λανθασμένες όπως 
προκύπτει από τη βεβαίωση του υδρονομέα – επισυνάπτεται-, σύμφωνα με την οποία θα 
πρέπει να διαγραφούν τα 108,48€ από α 995,88€ . Σύμφωνα με το Νόμο 3463/2006, Άρθρο 
174: Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 
μέρει, όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν 
έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία 
βεβαιώθηκαν.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό Διαγραφής 887,40€ ΧΚ 219/2004, 191/2005, 193/2006, 82/2007, 7/2007, 209/2008, 
151/2009/2010, 129/2010/2010, 36/2011, 57/2012, 58/2012, 71/2013, 72/2013, 31/2014, 
34/2014, 103/2014, 104/2014 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   τις  μειώσεις – διαγραφές – επιστροφές,   για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος. 

 

 Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι  τα  αιτήματα με  αα//αα  1100__ ΜΜΠΠΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΜΜΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΑΑΝΝΗΗΣΣ  &&  αα//αα  1177__  ΠΠΑΑΠΠΑΑΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  

ΤΤΡΡΙΙΑΑΝΝΤΤΑΑΦΦΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ,  για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους  στην εισήγηση του 
θέματος. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 14/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 

 


