
Σελίδα 1 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2014

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 76/2014                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 11/11/2011
γνωμοδότηση του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ (ΑΜ ΔΣΑ 25118), πληρεξουσιότητα που της είχε δοθεί
δυνάμει της αρ. 65/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα:  Απάντηση  στην  υπ΄αριθμόν  πρωτ.1468/14-08-2014  αίτηση  δημοτών  για  παραγραφή
χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

Για την παραγραφή αξιώσεων των ΟΤΑ κατά τρίτων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί
παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου ήτοι τα άρθρα 86-89 του Ν. 2362/1995 (ισχύουν για απαιτήσεις
του Δημοσίου που βεβαιώνονται  προς είσπραξη μέχρι την 31-12-2014. Από 01-01-2015 ισχύουν οι
διατάξεις του Ν.4270/2014.)
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995:
« Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα συμβεβαιούμενα πρόστιμα παραγράφεται μετά πενταετία
από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε με τη στενή έννοια (ταμειακή βεβαίωση)
και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη».
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η χρηματική απαίτηση του δημοσίου που 
α) απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που
βασίζεται  στο  πρακτικό  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  περί  εξωπτωχευτικής  ρυθμίσεως  του

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με αιτήσεις δημοτών
για παραγραφή χρηματικών ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2)  Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).
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τρόπου  καταβολής  πτωχευτικών  προς  το  Δημόσιο  χρεών,  η  οποία  εξομειώνεται  πλήρως  με
μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού, 
β) απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
γ) γεννήθηκε συνεπείας άπιστης διαχειρίσεως,
δ) απορρέει από διάταξη τελευταίας βουλήσεως,
ε) αφορά σε περιοδικές παροχές,
στ) γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,
ζ) γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
η)  αφορά  σε  απόδοση  παρακρατηθέντων  ή  για  λογαριασμό  αυτού  εισπραχθέντων  φόρων,  τελών  και
δικαιωμάτων, 
θ) απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων,
παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε εν στενή
εννοία βεβαίωση αυτής. 
Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σ’ αυτό με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αιτία,
υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα τα αίτια αυτής, παραγραφή, που δεν
δύναται όμως, σε κάθε περίπτωση, να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου προ της παρόδου πέντε
ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή έννοια βεβαίωση αυτής. 
Συνακόλουθα χρηματικές απαιτήσεις των ΟΤΑ που αφορούν την είσπραξη άλλων εσόδων (πέραν δηλ. των
φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών)  όπως  λ.χ.  μισθωμάτων  που  απορρέουν  από  σύμβαση,
προστίμων ΚΟΚ, προστίμων αυθαιρέτων οικοδομών, προστίμων αυτοτελών, τέλους επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων  επί  των  εκδιδομένων  λογαριασμών  (εστιατορίων  κλπ.),  τέλους  παρεπιδημούντων,
παραγράφονται μετά την παρέλευση είκοσι (20) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο
έγινε η ταμειακή βεβαίωση. Τούτο διότι σύμφωνα με την παρ. 3 περ. η του άρθρου 86 του Ν. 2362/1995 τα
ανωτέρω δύο τέλη αφορούν σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό του ΟΤΑ εισπραχθέντων
τελών (άρθρο 86 παρ. 3 περ. η).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων" ορίζεται ότι σε
όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα
δικαιούται  να  επιβάλει  τέλη  ή  δικαιώματα που  ορίζονται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού
Συμβουλίου.
Επίσης  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  17  του  Ν.  1080/80  «περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως
διατάξεων τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλον τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη
αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα
για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Ενώ σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 79 του Ν.3463/06,  το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί  να
εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες - μεταξύ άλλων - καθορίζονται οι όροι για την
χρήση και λειτουργία του συστήματος ύδρευσης.
Εν προκειμένω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών με την αριθ. 20/2007 απόφαση του ψήφισε τον
κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, ο οποίος  αφορά στην παροχή νερού για ύδρευση
στα  πάσης  φύσεως  ακίνητα  την  οποία  εζήτησε  και  ανέλαβε  την  υποχρέωση  να  πληρώνει  ως
συνδρομητής φυσικό ή νομικό πρόσωπο (άρθρο 1), ενώ οποιαδήποτε εγκατάσταση παροχής νερού από το
εσωτερικό υδραγωγικό δίκτυο διανομής γίνεται  μόνο σύμφωνα με τις  διατάξεις  αυτού του κανονισμού.
Ειδικότερα:
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , που επιθυμεί να παροχετευτεί νερό στα ακίνητά του, καταθέτει στο
Δήμο σχετική αίτηση. Στην αίτηση γράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αιτούντος , η διεύθυνση
και  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  το  είδος  του  ακινήτου  ,  τα  στοιχεία  του  ιδιοκτήτη,  ο  σκοπός  της
παροχέτευσης  του  νερού  και  δήλωση  του  αιτούντος  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  χωρίς  καμία
επιφύλαξη  τους  όρους  του  κανονισμού.  Χωρίς  την  δήλωση  αυτή  ο  Δήμος  δε  έχει  δικαίωμα  ν'
αποδεχθεί την αίτηση ούτε να δώσει την έγκριση του για την παροχέτευση του νερού (άρθρο 10).
Η έγκριση παροχετεύσεως του νερού παρέχεται με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω κανονισμού, πάντοτε δε
μετά προηγούμενη απλή και μη δεσμευτική γνωμοδότηση επιτροπής,  συγκροτούμενης ειδικά για θέματα
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υδρεύσεως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ισχύς της έγκρισης είναι απεριόριστη , ο Δήμος
όμως έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι:
1  Αδυναμία  του  Δήμου  να  ικανοποιήσει  αντικανονικές  απαιτήσεις  του  υδρολήπτη  ή  υπερβολική
κατανάλωση νερού σε σύγκριση με την δυνατότητα του υδραγωγείου και 
2.Επιγενόμενοι λόγοι αδυναμίας του Δήμιου να υδροδοτήσει το ακίνητο για οποιανδήποτε αιτία.
Οι  καταναλωτές  είναι  υποχρεωμένοι  να  συμμορφώνονται  με  όλες  τις  διατάξεις  του  παρόντος
κανονισμού και να ενεργούν με όλες τις υποδείξεις του Δήμου ακόμη δε  και να  φροντίζουν για την
κανονική λειτουργία των εν γένει εγκαταστάσεων παροχής του νερού , εξωτερικών και Εσωτερικών
(άρθρο 21).
Ο Δήμος δικαιούται να διακούται την παροχή του νερού όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος
κανονισμού και να επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από αυτόν, ενώ υποχρεούται να διακόπτει
την παροχή του νερού όταν οι  υπόχρεοι  στην καταβολή των τελών ύδρευσης δεν  καταβάλουν  τα
οφειλόμενα τέλη , δικαιώματα παράβολα και λοιπές σχετικές με τον κανονισμό δαπάνες (άρθρο 23).
Οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλουν στο Δήμο αντίτιμο νερού, καθοριζομένου με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου , ως εγγύηση για την έγκαιρη πληρωμή των τελών ύδρευσης, διαφυλαττόμενης
της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 25).
Το άρθρο 33 του Κανονισμού Ύδρευσης προβλέπει ότι :
α)Τα Τέλη υδρεύσεως και το αντίτιμο του παρεχόμενου νερού καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
β)Η ποσότητα  του  παρεχόμενου  νερού  μετράται  με  υδρομετρητές  ,  περί  των οποίων  το  άρθρο 23 του
παρόντος κανονισμού,
γ)Στην περίπτωση που ο υδρομετρητής υποστεί βλάβη ή παύσει να λειτουργεί η χρέωση γίνεται με βάση την
μέγιστη ένδειίβ).
δ)Ένσταση , κατά της χρέωσης της προηγούμενης παραγράφου , δεν χωρεί, διότι πρόκειται περί συμβατικής
χρέωσης.
ε)Στην περίπτωση που γίνεται αποδεδειγμένο λάθος στη χρέωση διορθώνεται ύστερα από αίτηση γραπτή , η
οποία υποβάλλεται στον Δήμο από μέρους του υπόχρεου καταναλωτή.
στ)Στους καταναλωτές δεν παρέχεται δικαίωμα αρνήσεως των οφειλών τους προς τον Δήμο , αν η
άρνηση δεν βασίζεται στις κείμενες διατάξεις καθώς και στον παρόντα κανονισμό.
ζ)Στην  περίπτωση που  η  βλάβη του  υδρομετρητή  αποδειχθεί  ότι  οφείλεται  σε  κακόβουλη  ενέργεια  του
καταναλωτή η χρέωση γίνεται στο διπλάσιο ποσό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου , ανεξαρτήτως
των λοιπών κυρώσεων , που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
η)Αν ο υδρομετρητής αποδειχθεί ότι λειτουργεί κανονικά ουδεμία ένσταση κατά της πράξεως χρεώσεως
γίνεται αποδεκτ.
Οι καταναλωτές υποχρεούνται στην καταβολή του αντιτίμου πάγιας πληρωμής κατά τετράμηνο όπως
αυτή ορίζεται με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καταβολή του αντιτίμου του
νερού κατά κυβικό μέτρο γίνεται σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις.
Σε περίπτωση λήψεως αναγκαστικών, μέτρων εισπράξεως ο Δήμος δικαιούται να διακόψει την παροχή
νερού και να καταγγείλει την τυχόν υφιστάμενη σχετική σύμβαση , η οποία λύεται αυτοδικαίως, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του κανονισμού.
Πράγματι και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 33 του Κανονισμού Ύδρευσης με την υπ’ αριθμόν
25/2011 Απόφασης: του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών, τα τέλη ύδρευσης ρυθμίστηκαν ως
εξής :
Για τους δημότες που έχουν κτίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια εντός και εκτός οικισμού:
• Πάγιο για υδροδότηση παροχής ανά τετράμηνο 6,00 €
• Από 0 κυβικά έως 30 κυβικά. 0,35 €
• Από 30 κυβικά έως 40κυβικά 0,50 €
• Από 40 κυβικά και πλέον κυβικά 1,00 €
Επίσης καθορίζει τις τιμές τελών και για τις εξής περιπτώσεις;
Το τέλος επανασύνδεσης σε 40,00 €
Το τέλος διαχωρισμού κατανάλωσης σε 30,00 €
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Το τέλος προστίμου για λαθραία υδροληψία το διπλάσιο της αρχικής σύνδεσης
Το τέλος προμήθειας και τοποθέτησης υδριηιέτρου σε 50,00 €.
Από τα ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενα, σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Ψαρών,
συνάγεται  το  συμπέρασμα  ότι  μεταξύ  του  καταναλωτή  και  του  Δήμου,  ως  φορέα  υδροδότησης,
καταρτίζεται, δια της προαναφερθείσης αιτήσεως, σύμβαση υδροληψίας, δια προσχωρήσεως στους
όρους του Κανονισμού Ύδρευσης, με την οποία ο καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
που περιέχονται στον Κανονισμό Ύδρευσης, υπεισερχόμενος στο σύνολο των απορρεόντων εξ αυτού
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, άνευ προγενέστερης διαπραγμάτευσης ή πρόβλεψης δυνατότητας του
καταναλωτή  να  αποστεί  από  συγκεκριμένους  όρους.  Μετά  των  προβλεπομένων,  αυτονόητων,
υποχρεώσεων  περιλαμβάνεται  και  η  έναντι  κατανάλωσης  και  σύνδεσης  στο  δίκτυο,  υποχρέωση
καταβολής  τελών  ύδρευσης.  Πρόκειται  επομένως  για  χαρακτηριστική  περίπτωση  σύμβασης
προσχωρήσεως. 
Στις σύγχρονες συναλλαγές έχουν προκύψει, πέραν των κλασσικών συμβάσεων και του τρόπου κατάρτισής
τους κι άλλες συναλλακτικές πρακτικές, παραλείπουσες τις μεταξύ των συμβαλλομένων διαπραγματεύσεις. 
Τέτοιες  είναι  οι  συμβάσεις  προσχώρησης,  τις  οποίες  διατυπώνει  εν  είδει  πρότασης  ένας  των
συναλλασσόμενων, συνήθως ο προμηθευτής, ως εν προκειμένω ο Δήμος, απευθυνόμενος σε αόριστο
αριθμό  καταναλωτών,  ως  εν  προκειμένω  οι  αιτούμενη  σύνδεση  στο  δίκτυο  ύδρευσης,  οι  οποίοι
καλούνται ανεπιφυλάκτως να προσχωρήσουν στο τιθέμενο πλαίσιο, άνευ διαπραγμάτευσης, υπό την
προϋπόθεση, βεβαίως, οι προτεινόμενοι όροι να μην ενέχουν, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, καταχρηστικότητα
ή αντίθεση στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, στοιχείο, ουδόλως διαπιστούμενο στον υπό τη μορφή
και  την  ουσία  λειτουργούντα  ως  σύμβαση  προσχώρησης,  Κανονισμό  Ύδρευσης.  Το  σύνολο  των
συμβάσεων για την παροχή κοινωνικών αγαθών, όπως η ηλεκτροδότηση ή η τηλεφωνία, ανεξαρτήτως
της τυχόν απευλευθέρωσης της εκάστοτε αγοράς, παρουσιάζουν τη μορφή σύμβασης προσχώρησης.
Επομένως,  δεδομένου  ότι,  αυτονοήτως,  η  καταβολή  τελών  ύδρευσης  στο  Δήμο  Ψαρών  από  τους
καταναλωτές  ύδατος προβλέπεται  από τον επέχοντα θέση σύμβασης Κανονισμό Ύδρευσης,  οι  όροι  του
οποίου αποτελούν το δεσμευτικό περιεχόμενο της καταρτιζομένης δια της υποβολής της σχετικής αίτησης,
σύμβασης ύδρευσης με το Δήμο,  προκύπτει ότι οι απαιτήσεις του Δήμου λόγω της μη καταβολής των
τελών ύδρευσης, ως απορρέουσες από σύμβαση, υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή.
Σε κάθε περίπτωση η  παραγραφή των αξιώσεων των δήμων έχει τις συνέπειες που προβλέπει το άρθρο 272
ΑΚ, δηλαδή:
α. Όταν συμπληρωθεί η παραγραφή, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή του χρέους. Το
ποσό  όμως  που  καταβάλλεται  για  την  πληρωμή  παραγεγραμμένου  χρέους,  δεν  επιστρέφεται  ως
αχρεωστήτως  καταβληθέν,  έστω  και  αν  ο  οφειλέτης,  κατά  το  χρόνο  της  καταβολής,  δεν  γνώριζε  την
παραγραφή.
 β.  Η παραγραφή δεν λαμβάνεται  υπ'  όψη αυτεπαγγέλτως  από το δικαστήριο,  αλλά παρέχει  απλώς το
δικαίωμα στον οφειλέτη να ασκήσει ανακοπή (άρθρο 73 ΚΕΔΕ).
γ.  Η  παραγεγραμμένη  απαίτηση  του  δήμου  μπορεί  να  αντιταχθεί  σε  συμψηφισμό  επί  τριετία  από  τη
συμπλήρωση της παραγραφής (άρθρο 83 παρ. 3 ΝΔ 356/74).»

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.4  του  Ν.3852/2010 η  οικονομική  επιτροπή  με  ειδική  απόφαση  που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της
αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται
από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Με  την  υπ΄αριθμόν  πρωτ.1468/14-08-2014  αίτηση  δημοτών  για  παραγραφή  χρηματικών  ποσών  από
βεβαιωτικούς καταλόγους  ανέκυψε ένα ζήτημα του οποίου ο χειρισμός δεν απαιτεί μόνο εξειδικευμένη
νομική γνώση αλλά και ηθική και πολιτική προσέγγιση.
Λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας του συγκεκριμένου θέματος - αφού θίγονται άμεσα μεταξύ άλλων τα
οικονομικά συμφέροντα του δήμου και η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εσόδων, κρίνεται σκόπιμο
και αναγκαίο να παραπεμφθεί το ανωτέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει γνώση
και να αποφασίσει σχετικά.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051513
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Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και  έλαβε υπόψη της:,  τη γνωμοδότηση του

δικηγόρου, την αρ. 65/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής, τις διατ. του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
και μετά από συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη παραπομπή του ανωτέρω θέματος στο δημοτικό συμβούλιο για ενημέρωση και τη λήψη σχετικής
απόφασης λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας του συγκεκριμένου θέματος - αφού θίγονται άμεσα μεταξύ
άλλων τα οικονομικά συμφέροντα του δήμου και η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος εσόδων. 

Μειοψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Φρατζέσκου Αθηνά που δήλωσε «όχι δεν ψηφίζω».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  76/2014
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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