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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                    

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 15/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 162/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  11 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
09.00΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  20138/7-10-
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) συνολικά μέλη, 
από τα οποία πέντε (5)  είναι τακτικά μέλη και δύο (2)  είναι αναπληρωματικά μέλη, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικά μέλη κ. Μούστρης Παναγιώτης και Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία, αναπληρώνουν 
τα απόντα τακτικά μέλη κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και κ. Κρανιώτη Παναγιώτη αντίστοιχα). 

 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. 

Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 

 
       Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης,   
έθεσε  υπόψη των μελών την από 23/9/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & 
Πρασίνου  του Δήμου, που  έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο. 

   Σχετ.: α. Η με αρ. 6985/18-3-2019 αποστολή χρηματικού καταλόγου στην Ταμειακή Υπηρεσία για βεβαίωση. 
              β. Ο με αρ. 6324/2019  χρηματικός κατάλογος. 
            γ. Η με αρ. 8168/3-4-2019 αίτηση της κας Τ.Π. 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Το Τμήμα Κοιμητηρίων Δήμου Πεντέλης απέστειλε στη Ταμειακή Υπηρεσία το (β) σχετικό που αφορά βεβαίωση 

οφειλής από φύλαξη οστών της θανούσης Β.Μ. για τα έτη 2017-2018 και αγορά οστεοκιβωτίου της, ήτοι σύνολο 60 €.  
 
ΣΧΟΛΙΑ 
Η ανωτέρω οφειλή δεν θα έπρεπε να αποσταλεί για βεβαίωση στη Ταμειακή Υπηρεσία, δεδομένου ότι από έρευνα 

που έγινε τα οστά της θανούσης Β.Μ. τοποθετήθηκαν στην οικογενειακή οστεοθυρίδα με αριθμό 77 της δικαιούχου 
Τ.Π.  και το οστεοκιβώτιο το αγόρασε η ίδια η δικαιούχος. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Προτείνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, αρμόδιο όργανο λήψης σχετικής απόφασης : 
Την  διαγραφή της οφειλής των 60 € στο χρηματικό κατάλογο 6324/2019 στο όνομα Τ.Π., επειδή τα οστά της 

θανούσης Β.Μ. τοποθετήθηκαν στην οικογενειακή οστεοθυρίδα με αριθμό 77 της δικαιούχου Τ.Π.  και το οστεοκιβώτιο 
το αγόρασε η ίδια η δικαιούχος. 

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 
 

Η Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος 

3. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος 

4. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

5. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

6. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  

7. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: ΨΦ8ΜΩΞ3-ΥΒΥ
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⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα το άρθρο 3. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 6985/18-3-2019 αποστολή χρηματικών καταλόγων στην Ταμειακή Υπηρεσία για βεβαίωση της 
Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας & Πρασίνου. 

⎯ Τον υπ’ αριθ. 6324/2019  χρηματικό κατάλογο. 

⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8168/3-4-2019 αίτηση της κας Τ.Π. 
 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  διαγραφή  οφειλής ποσού 60,00€ από τον  χρηματικό κατάλογο 6324/2019 στο όνομα Τ.Π., για τους 
λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  162/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Βιλιώτης Ηλίας 
4. Φειδοπιάστης  Αντώνης 
5. Μούστρης Παναγιώτης 
6. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 

                       
                      Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΦ8ΜΩΞ3-ΥΒΥ
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