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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  15 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2137/11-04-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
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 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος                   --- 

2. Κρικώνης  Χρήστος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Ζαρδούκας Κων.  
 

5. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

6. Βλάχος Αθαν.    
 

7. Κυρίτσης Γεώργιος               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

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

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (5ο) «Διαγραφή χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006»  
Αριθμός Απόφασης ( 93)  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ιη του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020: η Οικονομική Επιτροπή 
«[…] ιε) i. Αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το 
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων […]»  
 

 Η οικονομική Υπηρεσία / Τμήμα Εσόδων, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Μακρυχώρι: 11-4-2022 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ       Αρ. Πρωτ:      2128 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Προς Οικονομική Επιτροπή 

 

1. Η  Κα Σκριάπα  Αικατερίνη του Ευθυμίου (Α.Φ.Μ. 068378572) με την υπ΄αριθμ. 1851/30-3-
2022 αίτησή της αιτείται την διαγραφή του ποσού των 60 € από το Χ.Κ. 59/2021 για «Τέλη 
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» έτους 2021. Ο λογαριασμός  της ΔΕΗ 
είναι στο όνομα του συζύγου της ο οποίος και απεβίωσε (μας προσκόμισε ληξιαρχική πράξη 



θανάτου) και επιπλέον το ακίνητο το οποίο ανήκει στον ίδιο ηλεκτροδοτήθηκε από τις            24-
10-2014 χωρίς όμως να έχει ενημερωθεί ο Δήμος, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη 
καθαριότητας και στη ΔΕΗ και στο Δήμο. Μας έχει προσκομίσει λογαριασμό της ΔΕΗ. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 60 €  Χ.Κ. 59/2021. 
 

2. Ο κος Μπουτζιώλης Παναγιώτης του Ιωάννη (ΑΦΜ:119313100) με την υπ΄αριθμ. 2080/8-4-
2022 αίτησή του αιτείται την διαγραφή της οφειλής ποσού 50,00 € από το Χ.Κ. 60/2021 
(Πρόστιμα ΚΟΚ), η οποία αφορά κλήση που πληρώθηκε στις 07/07/2021 στα ΕΛΤΑ σύμφωνα με 
την απόδειξη 06050020100136614 που μας προσκόμισε. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η 
συγκεκριμένη κλήση παραμένει ακόμη ανεξόφλητη στο σχετικό χρηματικό κατάλογο και 
επιπλέον είναι καταχωρημένη εις διπλούν πιθανότατα από διαχειριστικό λάθος ή από 
δυσλειτουργία του συστήματος μηχανογράφησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει των 
δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην αίτηση διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος για 
διαγραφή της οφειλής. 
Ποσό διαγραφής 50,00 € Χ.Κ.  60/2021. 

 

         Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της                              Για το Τμήμα Εσόδων  
            Οικονομικής Υπηρεσίας 
                Σαρμαντά  Μαρία                                      Βλάχου Αικατερίνη 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση των ανωτέρω εισηγήσεων. 
 
 Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά 
 Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του Ν.3463/2006, 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   όλα τα ανωτέρω αιτήματα  για  διαγραφές,   για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση της  υπηρεσίας. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   93/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
           Σίμος Βασίλειος 


