
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη  (24η) Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 1921/18-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7. 

Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 8ο  Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών σε είκοσι τέσσερις (24) 

δόσεις, σύµφωνα µε το Ν. 3463/2006 & το Ν. 4257/2014 

Αριθµός Απόφασης: 27 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός και τόνισε ότι η κ. Παρασκευοπούλου 

∆ιάνα του ∆ηµητρίου µε την υπ’ αριθ. 1962/19-2-2015 αίτησή της, αιτείται για Πάγια Ρύθµιση 

Οφειλών, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50 του Ν. 4257/2014. Το ποσό της ρύθµισης ανέρχεται στο ποσό 

των 679,11 €. Επειδή είναι άνεργη και δεν έχει εισοδήµατα ζητά κατ’ εξαίρεση να της παρέχουµε 

την δυνατότητα να αποπληρώσει την οφειλή της σε 24 δόσεις. Έχει καταθέσει ως ανάλογα 

δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, 2) Εκκαθαριστικά σηµειώµατα ετών 2012, 2013, 

2014. 

ΑΔΑ: 7ΥΑΕΩΞΜ-ΠΓΔ



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 170 

του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50 του Ν.4257/2014 και µετά 

το διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ήµο, της κας Παρασκευοπούλου ∆ιάνας του 

∆ηµητρίου, σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, σύµφωνα µε το Ν. 3463/2006 & το Ν. 4257/2014. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   27/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η  Φεβρουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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