
          

                                      Εαγορά. 19-08-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                      Αριθ.Αποθ 110/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ          Αριθ πρωη.   8251 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 17
ης

 /2020  Σακηικής  (δια περιθοράς) σνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΔΜΑ: «Πεξί δηαγξαθήο ρξεώλ θαη  απαιιαγήο από πξνζαπμήζεηο θαηά ην άξζξν 174 ηνπ 

Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ3 ηνπ Ν. 4623/19» 

    Σηε Ζαγνξά, ζήκεξα, 19
ε 

 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2020 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 90:00 π.κ.  

ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από ηελ 

8010/11-08-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε, ,  ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζθηκαν παρόντα  

τα επτά (7)  μζλη, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1.  ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                       1.ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ                            
2. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
3. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ        
4. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ                           
5. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
6. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

             Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο.                                                                                                            

  *Η παροφςα ςυνεδρίαςη λόγω τησ λήψησ μζτρων αποφυγήσ διάδοςησ του κορονοϊοφ covid-19,  

πραγματοποιήθηκε  δια περιφοράσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 10τησ ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/τεφχοσ Αϋ11-03-2020, τα μζλη εξζφραςαν την ψήφο τουσ επί του θζματοσ μζςω ηλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου).  

  

              Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  εηζεγνύκελνο  ην 5
ν
  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

αλέθεξε: 

Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. (παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 6ΑΞ8ΩΡΚ-8ΥΦ



 Απνθαζίδεη γηα: 

i. ηε δηαγξαθή ρξεώλ θαη ηελ απαιιαγή από πξνζαπμήζεηο θαηά ην άξζξν 174 ηνπ Κώδηθα 

Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

ii. ηε δηεπθόιπλζε νθεηιεηώλ γηα πνζά άλσ ησλ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξώ 

θαηά ην άξζξν 170 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

iii. ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε λνκηθά πξόζσπα θαη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ην άξζξν 12 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147), 

iv. ηε ρξεκαηνδόηεζε θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην άξζξν 259 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα 

Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαζώο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο απόθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλσθεινύο επηρείξεζεο γηα είζπξαμε εύινγεο απνδεκίσζεο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

ν. ηελ παξαρώξεζε εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ πξνο ηηο θνηλσθειείο 

επηρεηξήζεηο θαηά ην άξζξν 259 παξ. 4 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

vi. ηελ έγθξηζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ ηζνινγηζκώλ, ησλ εηεζίσλ πξνγξακκάησλ δξάζεο 

θαη ησλ εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ δήκνπ. 

κα) απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηώλ, θιεξνδνζηώλ θαη δσξεώλ. (παξ.1 άξζξν 72 

Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ N.4625/19). 

Η  Οικονομική Τπηρεςία του Δήμου Ζαγοράσ Μουρεςίου, με το υπ’ αριθμ. : 

i) Απιθμ. Ππωη. 7071/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 2.508,00€ επ’ ονόμαηι ηος Νηόλια Σπιανηάθςλλος – Πανηελή 

ηος Νικολάος  

ii) Απιθμ. Ππωη. 7072/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 860,32€ επ’ ονόμαηι ηος Νικολάος Κων/νος  ηος Νικολάος 

iii)  Απιθμ. Ππωη. 7074/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 1.426,77€ επ’ ονόμαηι ηηρ πινθηποπούλος Εςδοξίαρ ηος 

Γεωπγίος 

iv) Απιθμ. Ππωη.  7076/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 5.732,35€ επ’ ονόμαηι ηηρ Νικολάος – Ρενηζούλη ‘Ολγαρ ηος 

Αθαναζίος 

v) Απιθμ. Ππωη.  7077/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 234,18€ επ’ ονόμαηι ηηρ Κόνζοςλα Αθηνά σα Χπηζη. 

vi) Απιθμ. Ππωη.  4731/22-05-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 42,55€ επ’ ονόμαηι ηος Οικονόμος Νικόλαος ηος Γεωπγίος. 

 

 

 

     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

     αθνύ  άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, θαη έιαβε ππόςε ηεο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

3  ηνπ Ν. 4623/19 [παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19)]  θαη κειέηεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ππόςε ηεο: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 6ΑΞ8ΩΡΚ-8ΥΦ



 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει ςφμφωνα με την ειςήγηςη την διαγραφή χρεών και των προςαυξήςεων 

ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που θα ζχουν χρεωθεί κατά την ημζρα τησ εφαρμογήσ τησ 

διαγραφήσ ςφμφωνα με την απόφαςη αυτή, ήτοι: 

i) Απιθμ. Ππωη. 7071/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 2.508,00€ επ’ ονόμαηι ηος Νηόλια Σπιανηάθςλλος – Πανηελή 

ηος Νικολάος  

ii) Απιθμ. Ππωη. 7072/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 860,32€ επ’ ονόμαηι ηος Νικολάος Κων/νος  ηος Νικολάος 

iii)  Απιθμ. Ππωη. 7074/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 1.426,77€ επ’ ονόμαηι ηηρ πινθηποπούλος Εςδοξίαρ ηος 

Γεωπγίος 

iv) Απιθμ. Ππωη.  7076/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 5.732,35€ επ’ ονόμαηι ηηρ Νικολάος – Ρενηζούλη ‘Ολγαρ ηος 

Αθαναζίος 

v) Απιθμ. Ππωη.  7077/16-07-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 234,18€ επ’ ονόμαηι ηηρ Κόνζοςλα Αθηνά σα Χπηζη. 

vi) Απιθμ. Ππωη.  4731/22-05-2020 έγγπαθο ηηρ αιηιολογεί και ζηηά ηην διαγπαθή 

ζςνολικού ποζού 42,55€ επ’ ονόμαηι ηος Οικονόμος Νικόλαος ηος Γεωπγίος. 

 

 

           Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 110/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
               ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ   

ΑΔΑ: 6ΑΞ8ΩΡΚ-8ΥΦ
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