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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 
ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ:6715/28.06.2019 

σζήηηζη και λήυη απόθαζης περί διαγραθής ποζού επ’ ονόμαηι  κ. 

ΜΠΛΟΤΥΟΤ ΚΧΝ/ΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ , καηόπιν ηης από 30-04-2019  

ειζηγήζεφς ηοσ αρμόδιοσ ημήμαηος ηοσ Γήμοσ. 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος  

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος (απών) 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΕΑΦΔΗΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

10. ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 18.06.2019 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 9η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 174η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 18.06.2019 
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15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΚΟΤΣΔΛΗΝΖ ΠΡΟΚΟΠΗΟ  

3.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

4. ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

5.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

6.ΜΑΜΟΤΡΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

7.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

2.ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 6278/14-06-2019  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιήςεο παξνπζηώλ. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ 

Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαπιεξώλεη, 

ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ν πιεηνςεθώλ ύκβνπινο 

ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε 

κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηώηεο Νηθόιανο, απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο 

απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (ην νπνίν 

πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο). 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην 11ν θαη ζην 12ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε 

Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο (όπσο 

αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο) 

ζρεηηθά κε : α) ηνπνζέηεζε κειηζζηώλ ζηελ ζέζε «Παλαγία», ηεο Σ.Κ. Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ζε ρώξν πνπ ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη γήπεδν 5Υ5, κε πνηα 

δηαδηθαζία παξαρσξήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηα κειίζζηα  

θαη β) ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε λαπαγνζσζηώλ ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ θαη αλ 

είκαζηε θαιπκκέλνη ζαλ Γήκνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ καο επηβάιινληαη πξόζηηκα. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο πξνο ελεκέξσζε 

δηάθνξα ζέκαηα, όπσο ηα παξάλνκα θάκπηλγθ, ηνλ θαζαξηζκό ησλ όρησλ, ηηο 

παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηελ απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηώλ, ηα παξάλνκα θαηαιύκαηα 

θ.ι.π. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, έζεζε πξνθνξηθά εξσηήζεηο 

(όπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ), ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη δεμακελέο, ελόςεη 

θαη ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο, δήηεζε λα γίλεη 

θαηαγξαθή ησλ παξάλνκσλ θαηαιπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν. 

    

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   
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  Από ην πξαθηηθό ηεο 9εο Έθηαθηεο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 18.06.2019, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 

08.00 κ.κ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

ΘΔΜΑ : 8ο   

πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο πνζνύ επ’ νλόκαηη  θ. ΜΠΛΟΤΥΟΤ 

ΚΩΝ/ΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ , θαηόπηλ ηεο από 30-04-2019  εηζεγήζεσο ηνπ αξκόδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο  ην  8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα  

παξαθάησ: 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  

άξζξνπ 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 , έλαλ ( 1) κήλα πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ησλ 

εθινγώλ θαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ , ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην απνθαζίδεη κόλν γηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο,  

εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο. Γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη΄ απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ . 

Καηόπηλ ηνύηνπ θαη δεδνκέλεο ηεο αλαγθαηόηεηαο ξύζκηζεο ππεξεζηαθώλ ζεκάησλ , 

ζηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ,  θαιώ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα 

ην  θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο . 

 

Σν Γ.. αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξαγξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 , ηνπ  

άξζξν 65 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ από 30-04-2019 

εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

********************** 

ΑΔΑ: 60ΨΩΩΡΚ-5Υ8



[5] 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                Σζαγκαράδα  30.04.2019 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ                                                   

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

                             Προς:   

                                                                           Σνλ θν Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ                          

                                                                                          πκβνπιίνπ   

ΔΗΖΓΖΖ 

Κύξηε Πξόεδξε 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ λένπ 

Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» νξίδεηαη όηη: «Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο 

θαη ηηο Κνηλόηεηεο κπνξνύλ λα δηαγξαθνύλ νιόθιεξα ή ελ κέξεη όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο 

νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, 

δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε θαηά ιάζνο 

πνιιαπιή εγγξαθή γηα ην ίδην είδνο εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν. 

Ζ δηαγξαθή ησλ ρξεώλ γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ». 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 

87/07.06.2010 ηεύρνο Α΄) , παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην πξνζερέο Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηε δηαγξαθή ησλ ηειώλ ύδξεπζεο κε ηελ επσλπκία Μπινύρνπ Κσλ/ληά ηνπ 

Γεσξγίνπ. 

1.Πάγην 2017 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 750 

2.Πάγην 2018 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 887 

3.Πάγην 2019 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 1025 

δηόηη κεηά από έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαπηζηώζεθε όηη εθ παξαδξνκήο δελ 

θαηαρσξήζεθε έγθαηξα ζηελ εθαξκνγή ε ππ΄αξηζκ. 7322/1-9-2016 αίηεζε δηαθνπήο 

παξνρήο ηεο θ. Λώκε Κσλ/λα κε απνηέιεζκα λα εθδίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα νη 

ινγαξηαζκνί ύδξεπζεο εθόζνλ έρεη γίλεη δηαθνπή πδξνδόηεζεο ζηελ νηθία ηεο.  

Παξαθαινύκε όπσο ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

δηαγξαθή ησλ παξαπάλσ πνζώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο εηώλ 

2017-2018-2019 πνπ εθδίδνληαη ζην όλνκα ΜΠΛΟΤΥΟΤ ΚΩΝ/ΝΑΗ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

γηα ηελ νηθία ζηελ Σ.Κ. Πνπξίνπ κε αξ. πδξνκ. 173. 

αο επηζπλάπησ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. 

 

Ζ  ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΡΗΑ  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Γηνβάλε Αηθαηεξίλε  

********************** 

Καηόπηλ, ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο δηαγξαθήο πνζώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ύδξεπζεο εηώλ 2017-

2018-2019 πνπ εθδίδνληαη ζην όλνκα ΜΠΛΟΤΥΟΤ ΚΩΝ/ΝΗΑ ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ γηα ηελ 

νηθία ζηελ Σ.Κ. Πνπξίνπ κε αξ. πδξνκ. 173, ζύκθσλα κε ηελ 30-04-2019   εηζήγεζε 

ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ,ςήθηζαλ όινη νη 

παξόληεο Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο θ. Κνληνγηώξγνο 

Απόζηνινο , ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. 

Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο ,θ. Εαθείξεο Γεώξγηνο,θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο,θ. 

Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

 

Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο απνρώξεζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

O Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθόο Απόζηνινο 

απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, απνρώξεζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο 

απνρώξεζε  κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο εθηόο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν. 3463/06 θαη ηνπ  άξζξνπ 65 

παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σελ από 30-04-2019 εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/2006 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    
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 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α) Δγθξίλεη, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό κέξνο ηεο παξνύζεο, θη 

όπσο νξίδεη ν Νόκνο (Άξζξν 174 Ν. 3463/2006), ζύκθσλα κε ηελ από 30-04-2019 

εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ  ηνπ Γήκνπ θαη  

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ην αξκόδην ηκήκα ζηελ εθθαζάξηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ρξεκαηηθώλ θαηαιόγσλ, ηελ δηαγξαθή ηειώλ πνπ  αθνξνύλ ηνπο ινγαξηαζκνύο 

ύδξεπζεο εηώλ 2017-2018-2019 πνπ εθδίδνληαη ζην όλνκα ΜΠΛΟΤΥΟΤ ΚΩΝ/ΝΗΑ 

ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟΤ γηα ηελ νηθία ζηελ Σ.Κ. Πνπξίνπ κε αξ. πδξνκ. 173 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1.Πάγην 2017 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 750 

2.Πάγην 2018 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 887 

3.Πάγην 2019 πνζνύ 55,80€ ρξεκ. θαηαι. 1025 

 

Β) Αλαζέηεη ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζην αξκόδην Οηθνλνκηθό Σκήκα ηνπ Γήκνπ 

Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, γηα ηε δηαγξαθή ησλ αλσηέξσ πνζώλ  θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ  

αληίζηνηρσλ βεβαησηηθώλ θαηαιόγσλ. 

 

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 174/2019.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ, 28.06.2019  

                                Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ZΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 
                                          ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 
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