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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.106/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Γηαγξαθή ηνπ  Παπιηάθα Αιέμαλδξνπ από ηελ ππαγωγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

Λ.4611-2019 ιόγω ιεμηπξόζεζκωλ δόζεωλ 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ 
αξηζκ.πξση.13785/20-11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο 
Ηωάλλεο (ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.66/2018 ΑΟΔ εγθξίλακε ηελ ππαγσγή ηεο αξηζκ.πξση. 

6934/25-06-2019 αίηεζεο ηνπ Παπιηάθα Αιέμαλδξνπ ηνπ Γηνγέλε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 
Ν.4611/2019 άξζξν 110 παξ.2 εδ.6 όπσο εηζεγείηαη ε ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην 
αξηζκ.πξση.6936/25-06-2019 έγγξαθν ηεο, γηα ην ρξένο ηνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
45.197,53+19.300,54 =64.498,07€ ζύλνιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 παξ.2 
ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ114/08-06-2006) αξκόδην όξγαλν είλαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ρξέε 
από 50.000€ έσο 150.000€. 

ηελ ζπλέρεηα ε ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην αξηζκ.πξωη.13651/15-11-2019 
έγγξαθν ηεο, εηζεγείηαη ηελ δηαγξαθή από ην θαζεζηώο ηεο ξύζκηζεο, ιόγσ κε εμόθιεζεο 
ησλ δόζεσλ ηεο ξύζκηζεο ηνπ ρξένπο ηνπ Παπιηάθα Αιέμαλδξνπ κε ΑΦΜ 129418175 θαη 
ζπγθεθξηκέλα έρεη ηξεηο (3) ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο. 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ έθπηωζε από ηελ ππαγωγή νθεηιεηώλ ιεμηπξόζεζκωλ 

νθεηιώλ ζηελ ξύζκηζε Ν.4611/2019 άξζξν 110 παξ.2 εδ.6 όπσο εηζεγείηαη ε 

ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην αξηζκ.πξωη.13651/15-11-2019 έγγξαθν ηεο, 

ιόγσ κε πιεξσκήο θαη ζεωξεί ηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε Παπιηάθα Αιέμαλδξνπ ηνπ 
Γηνγέλε κε ΑΦΜ 129418175 σο κε ππνβιεζείζα. 

Δμνπζηνδνηεί ηoλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 106/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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