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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 184/2016 
Περί διαγραφής της οφειλής της  
Ευαγγελίας Χαριτοπούλου. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου 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 18 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Περάµου 
  
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Σ/λίου την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 14904/26-8-2016 εισήγηση του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης 
∆ιοικ. & Οικον. Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι: 
       
ΘΕΜΑ:  «  διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής  ». 
      Την  24/11/2015 κατατέθηκε  στον τραπεζικό λογαριασµό  411 / 545071-35  που τηρεί ο 
∆ήµος µας στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας Μεγάρων  µέσω  internet banking ,  το 
ποσό των  πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε  λεπτών  € 546,65 
    Στην  κίνηση λογαριασµού  ( extrait )  και συγκεκριµένα στην στήλη  « περιγραφή »    δεν 
αναγράφονται  σωστά τα στοιχεία του καταθέτη.    
   Για την τακτοποίηση  της  κατάθεσης  του  ανωτέρου  αναγραφοµένου  και  κατατεθειµένου 
ποσού  από άγνωστο καταθέτη – οφειλέτη  και για την συµφωνία  τράπεζας µε γενική 
λογιστική  η υπηρεσία  εξέδωσε  Γρ. Είσπραξης   κωδ. εσόδου 4213.0002 « επιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθέντων από αγνώστους  οφειλέτες »  ενώ ταυτόχρονα προέβη σε 
εξακρίβωση στοιχείων. 
     Την  25-8-2016 µετά από ενδελεχή έλεγχο  ταυτοποιήθηκε  ο οφειλέτης  και όπως είναι 
σαφές εισηγούµαστε την διαγραφή του ποσού των  πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και 
εξήντα πέντε  λεπτών  € 546,65 πλέον προσαυξήσεων  από το υπ΄  αριθ. 51 / 3-8-2015  
χρηµατικό κατάλογο  επ ΄ ονόµατι  Ευαγγελία Χαριτοπούλου  µε  κωδικό οφειλέτη   
99008. 

Συνηµµένα :    
α) Κίνηση Λογαριασµού (  internet banking ) 

     β) Γρ. Είσπραξης αρ.  213/ 21-4-2016   
Το ∆ηµοτικό Σ/λιο 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 ποσού των πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και 
εξήντα πέντε  λεπτών   (546,65 €) πλέον προσαυξήσεων  από το υπ΄  αριθ. 51 / 3-8-
2015  χρηµατικό κατάλογο  επ ΄ ονόµατι  Ευαγγελίας Χαριτοπούλου  µε  κωδικό 
οφειλέτη   99008, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται  στο ιστορικό της παρούσης. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 184/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


