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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου. 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 221,12€ από την καρτέλα του κυρίου 

Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη. 

Στη Σέριφο σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2974/21-

09/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (5) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

1.Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

2.Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την υπηρεσία μεταφοράς 

πόσιμου ύδατος 31.124,00€ (ΚΑ 25.6412). 
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• Ορισμός νομικού συμβούλου για την παροχή γνωμοδότησης, σχετικά με το 

αίτημα τον κατοίκων του Κουταλά. 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

βιβλιοθήκης 2.480,00€ (ΚΑ 70.6699.002). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια 

ανεμουρίων (ΚΑ 70.6699.002). 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη διαγραφής ποσού ύψους 221,12€ από την καρτέλα του 

κυρίου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη., καθώς το υδρόμετρο του δε 

λειτουργεί σωστά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006-ΚΔΚ «Περί Διαγραφής 

χρεών» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 4623/2019. 

• Το  αίτημα  προς την Οικονομική Επιτροπή. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη διαγραφή ποσού ύψους 221,12€ από την καρτέλα του κυρίου Ασημακόπουλου 

Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, καθώς το υδρόμετρο του δε λειτουργεί σωστά. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 148/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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