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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 35/20-12-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 418/2018 ∆ιαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών ∆ήµου. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 20 ∆εκεµβρίου 
2018 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 24273/14-12-2018. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος  Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Παπανίκος ∆ηµήτριος 
∆ήµας Ιωάννης  Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων  Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 
Ρήγα Ελένη  ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 
Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
Σωτηρίου Γεώργιος  -------- 
∆ρυµούσης Κων/νος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος του Κων.  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Παπαλευθέρης Ελευθέριος.  -------- 
Μαργέτης Παναγιώτης  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
Μιχάλαρος Ιωάννης  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
  Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.  Σταµούλης Γρηγόριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
    Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
την υπ’ αριθ. 22732/26-11-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου µας κας. Ελένη Τρύπου - Μπότση, η οποία 
έχει ως εξής: 
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     «ΘΕΜΑ: Περί διαγραφής ποσού από χρηµατικό κατάλογο 
        ΣΧΕΤΙΚΑ: 
 1.Η υπ’ αριθµ πρωτ.20852/2-11-2018 
 2.Η υπ’ αριθµ 22572/22-11-2018 απάντηση της νοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας  
3.Η από 9/4/2013 ηµεροµηνία διακοπής ηλεκτροδότησης  
4.Η από 1/11/2018 υπεύθυνη δήλωση  
5.Το υπ’ αριθµ 10876/9-2-2017 συµβόλαιο πώλησης ακινήτου 
           Στο σχετικό έγγραφο (22572/22-11-2018) της νοµικής υπηρεσίας 
αναφέρονται τα εξής :  
«Η υπ΄αριθµ 20852/2018 αίτηση του κ. Νικολάου Αλάµαρα υποβλήθηκε στις 2-11-
2018 άρα είναι εντός της προθεσµίας του εξαµήνου από την ισχύ του Ν.4555/2018 
.Συνεπώς , οι ληξηπρόθεσµες οφειλές και τα πρόστιµα που είχαν βεβαιωθεί 
στον πατέρα του αιτούντος , Αλάµαρα Περικλή από τις 9-4-2013 (ηµεροµηνία 
διακοπής ηλεκτροδοτήσεως ) έως 9-2-2017 (ηµεροµηνία πώλησης του ακινήτου ) 
να διαγραφούν , λόγω εφαρµογής του Ν.4555/2018 άρθρο 22 ενώ τα ποσά 
που είχαν καταβληθεί δεν αναζητούνται» . 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της Νοµικής Υπηρεσίας, σας καλούµε για τη λήψη 
απόφασης, σχετικά µε τη διαγραφή του ποσού των 214,96 €  πλέον 
προσαυξήσεων του κ. Αλάµαρα Περικλή του Νικολάου το οποίο αφορά ποσά από 
τέλη καθαριότητας και φωτισµού , φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων τέλος 
ακίνητης περιουσίας και πρόστιµα .(κωδ.οφειλ.80435)». 

 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 

συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
Αφού είδε και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

Α) Εγκρίνει την διαγραφή του συνολικού ποσού των 214,96 €  πλέον 
προσαυξήσεων του κ. Αλάµαρα Περικλή του Νικολάου το οποίο αφορά ποσά 
από τέλη καθαριότητας και φωτισµού , φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων τέλος 
ακίνητης περιουσίας και πρόστιµα  (κωδ.οφειλ.80435), σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 418/2018 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Φυλακτός Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 
 Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ιωάννα  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


