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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..23η/2013..  

της ..07ης/10/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..195/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..07ης/10/2013.. της ..23ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σήµερα την ..07η Οκτωβρίου 2013.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..33282/03-10-2013.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον 
κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του 
άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.),για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση και παραλαβή µελέτης  Γεωτεχνική µελέτη- έρευνα για την κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στην ∆. Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση 
καταθλιπτικού αγωγού ∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έργων έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στην 
∆. Κ Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειων χώρων ∆. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση της αριθ. 64/10-9-2013 απόφασης του ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Καθορισµός 
καταβολής µηνιαίας οικ. Εισφοράς για το σχολικό έτος 2013-2014 από τους γονείς των νηπίων που 
θα φιλοξενηθούν στα παραρτήµατα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του Ν.Π» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση της εργασίας «Εργασίες ∆οµηµένης Καλωδίωσης στο νέο κτίριο του ΚΕΠ Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας  προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
 

� ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφή οφειλών ύδρευσης- επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα». 

 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιόρθωση λάθους προηγούµενης πράξης παραχώρησης οικογενειακού τάφου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και 
σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «∆ιαγραφή χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού του 
∆ήµου ∆ιονύσου» . 

 
           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..28.. ήτοι: 
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Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ∆ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, 
καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. 
  
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ∆ηµήτριος και Τσούκας Παναγιώτης 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια ψήφισης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 1, 5 και 7 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 5,6,7 και 8 της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Τσαλτούµη Κυριακή απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Φέρµελη Λυδία, Ροΐδης Αθανάσιος, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) προσήλθαν στη 
συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Χιώτης Ηρακλής προσήλθαν στη 
συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Λίτσας Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στη 
συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος. 

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
21. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
22. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
10. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
11. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
13. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
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Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος και Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο  ∆.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

•  Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ.  Πατσάκας Επαµεινώνδας υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 3ο θέµα  της Ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε για περαιτέρω διερεύνηση και εµπλουτισµό. 
� Τέλος για τα θέµατα 4 και 11 της ηµερήσιας διάταξης κλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης αντιστοίχως.    

 
..Αριθ. Απόφασης: ..195/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφή οφειλών ύδρευσης- επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα». 
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..10ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιο για να 
προβεί στην εισήγηση. 

 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
Α) τις διατάξεις του αρ 26 παρ 13 του Β∆ 17/5-15/6/1959  για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα . 
Β)τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ2 του νόµου 3463/2006 περί διαγραφής προσαυξήσεων και 
υπολοίπου οφειλών ύδρευσης  εισηγούµαστε τα παρακάτω: 
 
1.Με την από 1/7/2013  αίτηση της ,η Παναγιώτα Λυκάκη ,ζητεί την διαγραφή ποσού 28,76 που 
αντιστοιχεί σε οφειλή ύδρευσης Α τετραµήνου 2011,διότι το ποσό αυτό προέκυψε από λανθασµένη 
διαδικασία είσπραξης από την εισπράκτορα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου.Συγκεκριµένα η 
Παναγιώτα Λυκάκη ενηµερώθηκε από το ∆ήµο ∆ιονύσου ότι η ένσταση που είχε υποβάλει για την 
οφειλή του Α΄ τετραµήνου 2011 απορρίφθηκε βάσει της 198/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, µπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή της έως 
30/11/2012 χωρίς προσαυξήσεις. Όµως λόγω οικονοµικής αδυναµίας η κα Παναγιώτα Λυκάκη έκανε 
διακανονισµό µε την υποχρέωση να εξοφλήσει την οφειλή της σε 6 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε 1Η 
δόση στις 25/2/2013 και µε προσαύξηση η οποία θα άρχισε να προσµετράει από 1/12/2012.Όµως 
παρότι αυτά αναφέρονται στην καρτέλα του οφειλέτη δεν ελήφθησαν υπόψη από τον εισπράκτορα 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου η οποία χρέωνε προσαυξήσεις οι οποίες υφίσταντο και πριν 
την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα  να αφαιρείται µικρότερο ποσό από την 
βασική οφειλή και µεγαλύτερο από τις προσαυξήσεις .Αποτέλεσµα αυτού ήταν να µείνει  υπόλοιπο 
στην βασική οφειλή ενώ πλήρωσε όλες τις δόσεις του διακανονισµού. Προτείνεται λοιπόν η διαγραφή 
του υπολοίπου ποσού 28,76€  
 
2.Με την υπ’ αριθ. 26441/5-8-2013 αίτηση της η κα Μαρία Γώγου, σύζυγος του Σταµατίου Γεώργιου , 
ενοικιαστή του ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία “GNR A.E”η οποία εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο αυτής  Ρόκα Γεώργιο , ζητεί ως εξουσιοδοτηµένο άτοµο από τον 
κ.Ρόκα Γεώργιο την επιστροφή των προσαυξήσεων που πλήρωσε εκ παραδροµής, κατά την 
εξόφληση οφειλών ύδρευσης του β. τετραµήνου 2011.Μετά από έλεγχο που διενήργησε η ταµειακή 
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υπηρεσία διαπίστωσε ότι, µε την υπ’ αριθ. 16/4-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
απορρίφθηκε η ένσταση της κας Γώγου για υπερβολική κατανάλωση νερού για το Β. τετράµηνο 2011 
,και ενηµερώθηκε ότι όφειλε να τακτοποιήσει την οφειλή της έως τις 31-3-2013 χωρίς να πληρώσει 
προσαυξήσεις. Η κα Γώγου όµως  πλήρωσε την οφειλή της σε τρεις δόσεις µε το σύνολο των 
προσαυξήσεων ύψους 133,96€ και όχι µε τις προσαυξήσεις ποσού 21,75€ που αναλογούσαν από τις 
29/3/2013 και µετά ,καταλυτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία δεν θα πλήρωνε προσαυξήσεις αν 
εξοφλούσε την από ένσταση οφειλή της. Προτείνεται λοιπόν η επιστροφή ποσού ύψους 112,21€ . 
 
3.Με την 22715/5-7-2013 αίτηση της η κα Παπαδηµητρίου Βικτωρία ως ιδιοκτήτρια του ακινήτου µε 
αρ υδροµετρητή 49262, ζητεί την επιστροφή ποσού 70,06€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .Η 
ταµειακή υπηρεσία µετά από έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
απαντώντας στην µε αρ.πρωτ 7749/14-3-2013 ένσταση της ,έκανε δεκτό το αίτηµα της και 
διεγράφησαν οφειλές ύδρευσης ποσού 70,06€ περιόδου Α τετραµήνου 2012.Όµως η κα 
Παπαδηµητρίου µε το υπ.αρίθµ 17959/21-5-2013 διπλότυπο πλήρωσε όλες τις οφειλές της µε τις 
αναλογούσες προσαυξήσεις συµπεριλαµβανοµένου του Α΄τετραµήνου 2012 ποσού 89,74€ και 
προσαυξήσεις 4,49€, προτού λάβει απάντηση από το τµήµα εσόδων σχετικά  µε το αποτέλεσµα της 
εκδίκαση της ένστασης της.Προτείνεται λοιπόν η επιστροφή του ποσού των 70,06ε βάσει της 
104/2013 απόφασης του ∆. Σ. και των προσαυξήσεων ποσού 4,49 που έχει πληρώσει για τη 
συγκεκριµένη οφειλή, δηλαδή συνολικό ποσό προς επιστροφή 74,55€. 
 
4.Με την υπ.’ αριθ. 7461/12-3-2013 αίτηση του ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος ζητεί την διαγραφή 
των οφειλών ύδρευσης για το Β΄ εξάµηνο 2000 των υπ’ αριθ. 6074 και 14785 υδροµετρητών στα 
ονόµατα Αλεξανδροπούλου Μαρία και Αλεξανδροπούλου Μαγδαληνή, διότι υποστηρίζει ότι τα έχει 
πληρώσει στο ταµείο του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου µε διπλότυπο είσπραξης που µας 
προσκόµισε.Η ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά από έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε 
ότι, πράγµατι στις 4/8/2013 µε το υπ’ αριθ. 1544 διπλότυπο είσπραξης που έκδωσε ο εισπράκτορας 
του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου Σπανάκης Αριστοτέλης , έχει εισπραχθεί το ποσό των 75,12 € που 
αφορά ύδρευση για το Β’ εξάµηνο 2000 για τους υδροµετρητές 6074 και 14785 που ανήκουν σε 
ακίνητα της Αλεξανδροπούλου Μαγδαληνής και Αλεξανδροπούλου Μαρίας .Προτείνεται λοιπόν η 
διαγραφή των εν λόγω οφειλών. 
 
5.Με την υπ’ αριθ. 23832/18-7-2013 αίτηση της η κα Κατσιαούνη Σοφία ζητεί την επιστροφή του 
ποσού 63,62€ το οποίο έχει  πληρώσει διότι βάσει της 125/2013 απόφασης του ∆.Σ  η εν λόγω 
οφειλή έχει διαγραφεί. Η ταµειακή υπηρεσία  µετά από έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι η κα 
Κατσιαούνη Σοφία πράγµατι έχει πληρώσει την εν λόγω οφειλή. Βάσει των υπ. αρίθ, 10420/15-3-
2013 και 24768/3-6-2013 διπλοτύπων είσπραξης φαίνεται ότι έχει πληρώσει το ποσό των 245,63€ 
που αφορά οφειλή ύδρευσης β. τετραµήνου 2012 µε τις αναλογούσες προσαυξήσεις, πριν εκδοθεί 
απόφαση από το ∆. Σ. του ∆ήµου ∆ιονύσου και ενηµερωθεί για αυτήν η κα Κατσιαούνη. Με την 
125/2013 απόφασή του το ∆. Σ.  αποφάσισε τη διαγραφή χρέωσης που αφορά ύδρευση ποσού 
63,62€ περιόδου Β’  τετραµήνου 2012.Συνεπώς προτείνεται η επιστροφή του ποσού των 67,86€ που 
αφορά το ποσό που αποφάσισε να διαγραφεί το ∆. Σ. καθώς και τις προσαυξήσεις που πλήρωσε για 
την εν λόγω διαγραφείσα οφειλή µε τα ανωτέρω διπλότυπα.                                                                            
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65  και  67  του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95  και 174  παρ. 2του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του αρ 26 παρ 13 του Β∆ 17/5-15/6/1959 / 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων  (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά).   
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών ύδρευσης και την επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ως κατωτέρω:  
 

1. Την διαγραφή ποσού 28,76€ από το λογαριασµό ύδρευσης της κ. Παναγιώτας Λυκάκη 
του Θεοδώρου. 



 5 

2. Την επιστροφή ποσού 112,21€  ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. Μαρία 
Γώγου του Παναγιώτη. 

3. Την επιστροφή  συνολικού ποσού 74,55€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. 
Παπαδηµητρίου Βικτωρία του ∆ηµητρίου. 

4. Την διαγραφή των οφειλών ύδρευσης για το Β΄ εξάµηνο 2000 των υπ’ αριθ. 6074 και 
14785 υδροµετρητών στα ονόµατα Αλεξανδροπούλου Μαρίας και Αλεξανδροπούλου 
Μαγδαληνής ποσού 75,12 € 

5. Την επιστροφή συνολικού ποσού 67,86€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος  στην κ. 
Κατσιαούνη Σοφία του Χρίστου. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

                                                                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 

 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.             

 ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 

   Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 14/10/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας/ Τµήµα  Εσόδων και Περιουσίας. 
- ∆ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας/ Τµήµα  Ταµειακής Υπηρεσίας. 
- ∆ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας/ Τµήµα  Ταµειακής Υπηρεσίας/Γραφείο Εισπρακτόρων. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


