
                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης 
των Πολιτικών Οργάνων
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072398 - 399
Fax:   (+30) 213 2072396
email: dhmsym  @  acharnes  .  gr  
Συντ.: κ. Αντώνιος Σπανάκης 

Προς:

Κοιν.:

Αχαρνές: 26/11/2018

        Αριθ. Πρωτ.: 51446

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1.Δήμαρχο Αχαρνών
    κο Ιωάννη Κασσαβό 
2.Γενικό Γραμματέα
    κο Αθανάσιο Κατσιγιάννη
3.Γενικό Δ/ντή 
   Κο Γεωργακόπουλο Νικόλαο
4.Πρόεδρο Δημ. Ενότητας Αχαρνών
   Κα Κατή Γεωργία
5.Πρόεδρο Δημ. Ενότητας Θρακ/νων
   Κα Δουρίδα Χρύσα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Ύστερα από τις με αριθμ. πρωτ. 49853/16-11-2018 και 50935/22-11-2018 
προσκλήσεις για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 20-11-2018 ημέρα 
Tρίτη και ώρα 19:00 (20η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) και 26-11-2018 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:30 (21η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση) αντίστοιχα, όπου και 
στις δύο συνεδριάσεις διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κο Κωνσταντίνο 
Ρούσσα  έλλειψη  απαρτίας,  σας  προσκαλούμε  να  παραβρεθείτε  στην  ΤΑΚΤΙΚΗ 
(22η) Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
του Ν.  3852/2010 καθώς και  όσα ορίζονται  στο άρθρο 96 Παρ.  3 του Κ.Δ.Κ. 
Ν.3463/2006 που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος 
Δημαρχιακού Μεγάρου)  στις 30/11/2018  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00  για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
Α.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30ης/11/2018

1  Καθορισμός  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2019  για την 
αντιμετώπιση  των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού 
καθώς   και  άλλης  δαπάνης   από  πάγια   παρεχόμενες   δημοτικές   υπηρεσίες 
ανταποδοτικού  χαρακτήρα

2  1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αχαρνών

3  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 
2019.

4  «Έγκριση κατάρτισης Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών».
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5  «3η  Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ΅Δημοτική  Φροντίδα 
Αχαρνών΅ οικονομικού έτους 2018»

6  «Έγκριση  Ισολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Αχαρνών 
(ΔΗ.Κ.Ε.Α.) του έτους 2017.»

7  Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αχαρνών.

8  Α)Έγκριση  επαρκών  και  πρόσφορων  χώρων  για  την  τοποθέτηση  ειδικά 
διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Αχαρνών για τα τρία έτη από 7-3-2018 έως 7-3-2021 όπως 
ορίζεται από το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαίθριας διαφήμισης».
      Β)  Τροποποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  του Δήμου Αχαρνών ως 
προς τα άρθρα 7 και 17.
      Γ) Επικαιροποίηση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης  του Δήμου Αχαρνών.

9  Λήψη απόφασης για την διατύπωση απόψεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
όσον αφορά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αποθήκευση αποβλήτων 
συσσωρευτών  μολύβδου-οξέως  και  νικελίου-καδμίου  (Ni-Cd)-&  ηλεκτρικών 
στηλών (Η.Σ), αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε) και 
μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (R13) εν αναμονή εργασιών αξιοποίησης R1-
R12» της εταιρείας «ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε» επί της Λεωφόρου Τατοϊου 349.

10  Λήψη  απόφασης  για  την  αμοιβή  του  δικαιούχου  δικηγόρου  Ανδρέα  Κ. 
Παπαρρηγόπουλου ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ για παραστάσεις σε δικαστήρια 
και χειρισμό ακολούθων διαδικασιών στην υπόθεση Energa-Hellas Power σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφαση Δημάρχου και τις υπ΄αριθμ. 182/2017 και 
152/2018 Αποφάσεις Οικ. Επιτροπής ορισμού του.

11  «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 139/03-07-2018 απόφασης του Δ.Σ. ως 
προς τον ΚΑ 00-8261.001προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ποσού 106,28 
€»

12  Ανάκληση  ή  μερική  ανάκληση  αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  και 
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  που  αφορούσαν  αποκατάσταση   ιδιοκτησιών  λόγω 
ρυμοτομίας.

13  Ανάκληση α) της υπ’ αριθμ. 26/07-12-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  και  β) της υπ΄ αριθμ. 315/20-12-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

14  Αντικατάσταση μελών της με αρ. 43/29-03-2016 απόφασης Δ.Σ., Επιτροπής 
Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Αχαρνών.»

15  Αντικατάσταση μέλους της με αρ. 242/16-10-2014 απόφασης Δ.Σ., για τον 
ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου στον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π..»

16  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/18-6-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότειου Τομέα.

17  Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 
Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/18-7-2018 πρακτικό 
της Επιτροπής κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα

18  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης 
δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.



19  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις  εργασίες  πλυσίματος - 
γρασαρίσματος των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

20  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών ετήσιας συντήρησης 
συστημάτων Η/Ζ (γεννήτριας) – υποσταθμού μέσης τάσης –UPS των κτιρίων του 
Δημαρχιακού Μεγάρου.

21  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις  εργασίες  πλυσίματος - 
γρασαρίσματος των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

22  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ελαστικών 
των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου.

23  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  συντήρησης  των 
ανελκυστήρων στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.

24  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του ιατρού εργασίας 
του Δήμου.

25  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 
του Δήμου.

26  Έγκριση  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  των  εργασιών  τοποθέτησης 
ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

27  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  για  τη  συντήρηση  των 
πυροσβεστικών συγκροτημάτων, τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων 
του Δήμου, τη συντήρηση συστημάτων Η/Ζ (γεννήτριας) – υποσταθμού μέσης 
τάσης – UPS των κτιρίων του Δήμου, τη συντήρηση και τις εργασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης  ανελκυστήρων  κτιρίων  του  Δήμου,  τις  εργασίες  συντήρησης  – 
επισκευής  του τηλεφωνικού κέντρου κτιρίων του Δήμου, τη συντήρηση των οκτώ 
(8)  μηχανημάτων  split  και  των  τριών  (3)  ψυκτών  κτιρίων  του  Δημαρχιακού 
Μεγάρου  και  κλιματιστικών  μονάδων  κτιρίων  του  Δήμου,  τη  συντήρηση  των 
συστημάτων  συναγερμού  και  πυρανίχνευσης  κτιρίων  του  Δήμου,  τις  εργασίες 
επισκευής  των  πυροσβεστικών  συγκροτημάτων,  την  παραγωγή  εκτυπώσεων 
τοπογραφικού και σχεδιαστικού υλικού,  τις εργασίες επισκευής και συντήρησης 
αντλιοστασίων  και  τις  λοιπές  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Δήμου, για το έτος 2019.

28  Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, 
και  τις  εργασίες  ή  υπηρεσίες  που  σχετίζονται  με  τη  συντήρηση  πρασίνου 
(αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, παρτεριών, κ.λ.π.), για το έτος 2019.

29  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  για  την  μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  και 
οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος 2019.

30  Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια παροχή ασφάλισης 
των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, τις εργασίες επισκευής ελαστικών των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, τις εργασίες πλυσίματος των οχημάτων – 
μηχανημάτων  του  Δήμου  και  τις  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  των 
οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2019.

31  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  για  την  μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  και 
οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, για το έτος 2019.

32  Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών μυοκτονιών και απολυμάνσεων, για 
το έτος 2019.



33  Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την ετήσια συνδρομή σε βάσεις 
δεδομένων (π.χ. ΔήμοςΝΕΤ, Νομοτέλεια, κ.λ.π.), τις εργασίες παραμετροποίησης 
μηχανογραφικών  εφαρμογών  και  ασφάλειας  διακίνησης  των  πληροφοριών,  τις 
εργασίες  υποστήριξης,  αναβάθμισης  και  συντήρησης  λογισμικού  (Software),  τις 
εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (Hardware) και 
τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων ανάγνωσης καρτών, για 
το έτος 2019.

34  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού 
ασφαλείας, για το έτος 2019.

35  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  οικονομικών  ελέγχων  και 
υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών, για το έτος 2019.

36  Ορισμός επιτροπής παραλαβής συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
για το έτος 2019.

37  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  και  εργασιών  για  το  Αυτοτελές 
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, όπως αποκομιδή και 
απόρριψη μπαζών των Δημοτικών Κοιμητηρίων, εργασίες συντήρησης – επισκευής 
μηχανημάτων και λοιπών συναφών υπηρεσιών, για το έτος 2019.

38  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  επισκευής 
φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων  και  τηλεομοιοτυπικών  συσκευών  (Fax)  και 
υποστήριξης συστήματος γραμματοσήμανσης, για το έτος 2019.

39  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  για  τις  πολιτιστικές  και 
επιμορφωτικές εκδηλώσεις, για το έτος 2019.

40  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  συλλογής,  φιλοξενίας  και 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων, για το έτος 2019.

41  Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και μεταφοράς 
εξοπλισμού κτιρίων, για το έτος 2019.

42  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  μίσθωσης  οχημάτων  -  μηχανημάτων 
αποχιονισμού  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  και  Διαχείρισης 
Κρίσεων, για το έτος 2019.

43  Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης και επιμέλειας 
έκδοσης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  για  το 
έτος 2019.

44  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  ασφάλτου  και  ασφαλτικής 
προεπάλειψης,  οικοδομικών  υλικών  και  σκυροδέματος,  προκατασκευασμένων 
γραφείων και αιθουσών, διαφόρων πλακών, πλακιδίων, κολωνακίων και προχυτών 
κρασπέδων  πεζοδρομίου  και  λοιπών  συναφών  μηχανημάτων,  εργαλείων  και 
υλικών, για το έτος 2019.

45  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ξυλείας, σιδηρουργικών υλικών, 
χυτοσιδηρών καλυμμάτων  φρεατίων  αποχέτευσης  και  ομβρύων και  μεταλλικών 
κατασκευών, κατασκευών αλουμινίου και ξύλου, παγκακίων και λοιπών συναφών 
ειδών και υλικών, για το έτος 2019.

46  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  μηχανήματος  βαφής 
διαγραμμίσεων οδού, υλικών χρωματισμού, πινακίδων σήμανσης, μπαρών ελέγχου 
κυκλοφορίας και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.



47  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, 
βραχιόνων,  εορταστικού  στολισμού  και  ηλεκτρολογικού  υλικού,  αντλιών, 
ανταλλακτικών  για  την  επισκευή  αντλιών,  λέβητα  –  καυστήρα  για  κτίρια  του 
Δήμου, ανταλλακτικών για την επισκευή ανελκυστήρων, ανταλλακτικών για την 
επισκευή  του  Η/Ζ  –  υποσταθμού  μέσης  τάσης  των  κτιρίων  του  Δημαρχιακού 
Μεγάρου, υδραυλικών υλικών και προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων και 
διαφόρων  υλικών  πυροπροστασίας  και  ανταλλακτικών  για  τη  συντήρηση  και 
επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.

48  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας διαφόρων υλικών για την επισκευή
 παιδικών χαρών, για το έτος 2019.

49  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών για 
τα  οχήματα  –  μηχανήματα  του  Δήμου,  πετρελαίου  θέρμανσης  και  κίνησης, 
βενζίνης,  λιπαντικών,  ορυκτελαίων  και  λαδιού  μίξης,  διαφόρων  εργαλείων, 
μηχανημάτων και αναλωσίμων υλικών για τα οχήματα -  μηχανήματα, εξοπλισμού 
ψηφιακής καταγραφής εικόνας και ήχου, για το έτος 2019.

50  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  οχημάτων  -  μηχανημάτων, 
υπερκατασκευών απορριμματοφόρων οχημάτων και λοιπών οχημάτων, για το έτος 
2019.

51  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  κάδων και  επιδαπέδιων  κάδων 
απορριμμάτων,  νάιλον  σάκων  απορριμμάτων,  ανταλλακτικών  για  κάδους 
απορριμμάτων,  υγρού  καθαρισμού  για  κάδους  απορριμμάτων,  χορτάρινων 
σκουπών,  χειραμαξιδίων  οδοκαθαριστών  και  απορριμματοδεκτών  δαπέδου  και 
λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.

52  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας αντ/κών και αναλωσίμων υλικών 
για  την  επισκευή  γεωργικών  μηχανημάτων,  σπόρων,  φυτών  και  δενδρυλλίων, 
γεωργικών εργαλείων, μηχανημάτων, εκπαιδευτικού υλικού  και λοιπών συναφών 
ειδών, για το έτος 2019.

53  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας τροφίμων και ποτών και υλικών 
φαρμακείου, για το έτος 2019.

54  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  μηχανογραφικού  εξοπλισμού 
(Hardware),  λογισμικού  (Software)  και  ανταλλακτικών  για  επισκευές  Η/Υ, 
εκτυπωτών και λοιπών συναφών ειδών και υλικών, για το έτος 2019.

55  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  αναλώσιμου  φωτοτυπικού  και 
μηχανογραφικού  υλικού,  γραφικής  ύλης  και  μικροαντικειμένων  γραφείου  και 
σφραγίδων και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.

56  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  ειδών  καθαριότητας  και 
ευπρεπισμού,  ραφιών  τύπου  ντέξιον,  επίπλων,  καρεκλών  και  τραπεζιών, 
τηλεφωνικών  συσκευών,  ανταλλακτικών  για  επισκευές  φωτοτυπικών 
μηχανημάτων και συσκευών Fax, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών Fax, 
βιβλίων  και  εντύπων,  ηλεκτρονικών  καρτών  χρονομέτρησης  παρουσίας 
προσωπικού, συστημάτων προτεραιότητας και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 
2019.

57  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών και υλικών σημαιοστολισμού, 
διαφόρων ειδών και υλικών για τη διοργάνωση πολιτιστικών και επιμορφωτικών 
εκδηλώσεων, για το έτος 2019.

58  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών και λευκών ειδών, για το έτος 2019.



59  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας αλατιού για τον αποχιονισμό των 
δρόμων, μηχανημάτων, διαφόρων εργαλείων, αντλιών και λοιπού εξοπλισμού του 
Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών και Διαχείρισης κρίσεων, για το έτος 2019.

60  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  ειδών ατομικής  προστασίας  και 
γάλακτος, για το έτος 2019.

61  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ταϊστρών, ζωοτροφών και λοιπών 
συναφών ειδών, για το έτος 2019.

62  Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών κοιμητηρίου, όπως κεριών, 
εργαλείων, κομπρεσέρ, ανταλλακτικών για επισκευές εργαλείων και μηχανημάτων 
και λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.

63  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  προμήθειας  στολών  (ειδών  ένδυσης  και 
υπόδησης) για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, για το έτος 2019.

64  Ορισμός  επιτροπής  παραλαβής  για  την  μίσθωση  μηχανημάτων  έργου  και 
οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2019.

65  «  Διαγραφή   της   κ.  Θανοκώστα  Σουλτάνας   του  Ανάργυρου  από  τους 
Β.Κ.452-453-454-9-10-2013  &  198/3-4-2018  για  τα  έτη  2011-2017  ποσού 
439,86€  διότι το ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί  ».

66  «Διαγραφή του οφειλέτη κ. Καλαμιώτη Αναστάσιου  από τον Β.Κ. 455/28-6-
2018»

67  Διαγραφές οφειλετών  από τους  βεβαιωτικούς καταλόγους 247/30-6-2000, 
357/1-9-2000,  137/28-3-2001,  156/19-6-2003,  195/29-4-2015,  202-203/4-5-
2015,  283-284/11-5-2015,  294/12-7-2016,  334/20-7-2017,  573-574-575-
576/29-9-2017, 580-581/29-9-2017 και 198/3-4-2018 που αφορούν δόσεις Δ.Τ. , 
Δ.Φ. & Τ.Α.Π.

68  «Διαγραφή  του κ. Τζαβέλλα Πέτρου του Αριστοτέλη από τον Β.Κ. 198/03-04-
2018 για τα έτη 2014-2017 ποσού 274,39 € διότι έγινε πώληση του ακινήτου»

69  «Διαγραφή οφειλών του κ. Παπαδόπουλου Ανδρέα του Ιωάννη από τον Β.Κ. 
198/3-4-2018  για  τα  έτη  2014-2017  ποσού  77,48€   διότι  έγινε  πώληση  του 
ακινήτου , του κ. Θωμαϊδη Ευάγγελου του Κυριάκου ποσού 12,14€ από τον Β.Κ. 
198/3-4-2018  διότι  έχει  εξαντλήσει  το  Σ.Δ.  &  του  κ.  Τούντα  Αναστάσιου  του 
Στυλιανού, για το έτος 2017 από τον Β.Κ.198/3-4-2018 ποσού 30,87€ διότι το 
ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί»

70  «Διαγραφή  ποσού   οφειλετών   από τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  413 & 
414/2018 που αφορούν ποσά από  τετραγωνικά μέτρα τελών διέλευσης»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


