
 

 
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.113/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμέηαζε αηηήζεωο Θνύθιε Γεκεηξίνπ ηνπ Ληθνιάνπ  
 

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 8ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Η νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10640/18-09-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα 

«Δμέηαζε αηηήζεωο Θνύθιε Γεκεηξίνπ ηνπ Ληθνιάνπ» καο αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

Ο Θνύθιεο Γεκήηξηνο ηνπ Ληθνιάνπ θαηέζεζε αίηεζε γηα ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ηνπ πξνο 
ην Γήκν. Οθείιεη ζην Γήκν ην πνζό ησλ 88,00€ γηα ηέιε ύδξεπζεο Γ΄ηξίκελν έηνπο 2006. Ο 
αλαθεξόκελνο πξνζθόκηζε απόδεημε πιεξσκήο ηεο νθεηιήο ηνπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 
1. Σελ 18220/26-7-2012 αίηεζε ηνπ θ. Κνύθιε Νηθνιάνπ γηα ην πδξόκεηξν κε αξηζ. 00337950-02780 ηνπ 

Κνύθιε Γεκεηξίνπ ηνπ Νηθνιάνπ, κε ηελ επηζπλαπηόκελε απόδεημε πιεξσκήο 
2. Σηο αξηζκ.26 & 124/2019 πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

(Με ηελ αξηζκ.26/2019 ΑΓ ην ζώκα απέξξηςε ηελ αίηεζε θαηόπηλ ηεο αξηζκ.πξση.660/22-01-2019 
αξλεηηθήο εηζήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ ρξένπο θαη κε ηελ 
αξηζκ.124/2019 δελ ιήθζεθε απόθαζε δηόηη ε εηζήγεζε δελ ζπγθέληξσζε ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία). 

3. Σα αξηζκ.257826/13310/15-3-2019 & 257826/44841/12-9-2019 έγγξαθα ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε  

Καιείηαη λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ή όρη ηνπ ρξένπο ηνπ 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ηνπ ρξένπο ηνπ Θνύθιε Γεκεηξίνπ ηνπ Ληθνιάνπ πξνο ην 

Γήκν πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 88,00€ γηα ηέιε ύδξεπζεο Γ΄ηξίκελν έηνπο 2006. Ο 

αλαθεξόκελνο πξνζθόκηζε απόδεημε πιεξσκήο ηεο νθεηιήο ηνπ όπσο εηζεγείηαη ε 

νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10640/18-09-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα 

«Δμέηαζε αηηήζεωο Θνύθιε Γεκεηξίνπ ηνπ Ληθνιάνπ»  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 113/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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