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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 29-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 18ο:

Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους.

Στην Αγιά σήμερα 29/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 3:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7177/24-5-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 29/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Κουτσαντάς Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Ξαφάρας Χρήστος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
6. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
7. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
8. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
9. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
13. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
14. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
15. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».
Επίσης, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα της συνεδρίασης
με την εξής σειρά: 1ο ΕΗΔ, 22ο, 3ο, 1ο , 2ο , 4ο έως και 21ο ημερήσιας διάταξης.
Πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Μετά από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο
Βασίλειο Λέτσιο που εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
Θέμα 18ο:

Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους.

«Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα
ή εν μέρει:
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους
αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης
δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία
βεβαιώθηκαν.
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν
έφεραν αποτέλεσμα, και
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δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή
κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς
λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν
έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου.»
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας καταθέτει τα
παρακάτω είκοσι εννέα (29) αιτήματα πολιτών - φορολογουμένων:
1. Δαρούσης Ιωάννης του Μαργαρίτη- Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 26,00 ευρώ /έτος και συγκεκριμένα για τα έτη 2009 (Χ.Κ.
471/2012),2010(Χ.Κ.463/2012) και 2011(Χ.Κ.448/2012) διότι είναι καλύβα και
δεν κατοικείται.
Ναι να διαγραφεί ποσό 26,00 ευρώ από το έτος 2011 και να μην ξαναχρεωθεί.
2. Ριζούλης Ηλίας του Βάιου –Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 65,00 ευρώ/έτος από τα έτη 2007(Χ.Κ.462/2012), 2008
(Χ.Κ.466/2012), 2009(Χ.Κ.471/2012), 2010 (Χ.Κ.463/2012) και 2011(Χ.Κ.
448/2012) διότι το οίκημα είναι 52τ.μ. και τα χρεώνεται στη ΔΕΗ (προσκομίζει
λογ/σμό ΔΕΗ έτους 2009)
Ναι να διαγραφεί ποσό 65,00 ευρώ από το έτος 2009, 65,00 ευρώ από το έτος
2010 και 65,00 ευρώ για το 2011 και να μην ξαναχρεωθεί.
3. Ριζούλης Κων/νος του Ηλία- Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 65,00 ευρώ/έτος από τα έτη 2009(Χ.Κ.471/2012), 2010
(Χ.Κ.463/2012) και 2011(Χ.Κ. 448/2012), διότι το οίκημα είναι 52τ.μ. και τα
χρεώνεται στη ΔΕΗ (προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ έτους 2009)
Ναι να διαγραφεί ποσό 65,00 ευρώ από το έτος 2009, 65,00 ευρώ από το έτος
2010 και 65,00 ευρώ για το 2011 και να μην ξαναχρεωθεί .
4. Καραφυλλίδης Χρήστος του Δημητρίου- Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 19,50 ευρώ/έτος από τα έτη 2005 (Χ.Κ. 472/2012), 2007
(Χ.Κ.462/2012),
2008
(Χ.Κ.
466/2012),
2009(Χ.Κ.471/2012),
2010
(Χ.Κ.463/2012) και 2011(Χ.Κ. 448/2012), διότι χρεώνεται 40 τ.μ. στη ΔΕΗ
(Ηλεκτροδοτήθηκε με τον Νόμο περί αυθαιρέτων το 2004). Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2011.
Ναι να διαγραφεί ποσό 19,50 ευρώ από το έτος 2010 και 19,50 από το ετος
2011 και να μην ξαναχρεωθεί.
5. Τσιμπόλη Φιλίτσα του Δημητρίου-Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 52,00 ευρώ/έτος από τα έτη 2008 (Χ.Κ. 466/2012),
2009(Χ.Κ.471/2012), και 2010 (Χ.Κ.463/2012) διότι τα αντίστοιχα τ.μ. τα
χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 40 τ.μ. έτους 2008.
Ναι να διαγραφούν όλα τα παραπάνω ποσά και να μην ξαναχρεωθεί.
6. Τσουλούφης Αθανάσιος του Κων/νου-Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 60,00 ευρώ/έτος από τα έτη 2004 (Χ.Κ.455/2012) και 2005
(472/2012) και 65,00 ευρώ για τα έτη 2006 (Χ.Κ., 472/2012) 2007(Χ.Κ. 477/2012,
2008 (Χ.Κ.466/2012),2009 (Χ.Κ. 471/2012) , 2010 (Χ.Κ.463/2012) και 2011(Χ.Κ.
448/2012), διότι τα αντίστοιχα τ.μ. τα χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με 50 τ.μ. έτους 2010.
Ναι να διαγραφεί ποσό 65,00 ευρώ έτους 2010 και 65,00 ευρώ έτους 2011 και
να μην ξαναχρεωθεί.
7. Παπαθανασίου Βασίλειος του Χρήστου-Αγιόκαμπος
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Ζητά διαγραφή ποσού 65,00 ευρώ/έτος για τα έτη 2007 (Χ.Κ. 462/2012),2008(Χ.Κ.
466/2012),2009 (Χ.Κ. 471/2012)και 2010 (Χ.Κ. 463/2012) διότι τα αντίστοιχα τ.μ.
τα χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 50 τ.μ. έτους 2009.
Ναι να διαγραφεί ποσό 65,00 ευρώ από το 2009 και 65,00 ευρώ από το 2010
και να μην ξαναχρεωθεί.
8. Τσαρτσάρα Αθηνά του Ιωάννη (Αφορά τον πατέρα της Τσατσάρα Ιωάννη )
Ζητά να γίνει καταμέτρηση της οικίας στον Αγιόκαμπο με σκοπό των υπολογισμό
των τελών καθ/τας και διόρθωση του χρεωστικού υπολοίπου.
Οφείλει 48,00 ευρώ το έτος 2005 και 52,00 ευρώ/έτος για τα έτη 2006, 2007,
2008, 2009 και 2010 δηλαδή με την ελάχιστη χρέωση των 40 τ.μ.- σύμφωνα με
απόφαση του Δήμου Μελιβοίας.
Σημ.: Έγινε καταμέτρηση από Μηχανικό του Δήμου Δεληγιάννη Βασίλειο, στις
27/7/2010 των τ.μ. των κατοικήσιμων χώρων και βρεθηκαν 25 τ.μ.
Συνεπώς σωστά χρεώνεται –να μην διαγραφούν τα παραπάνω ποσά.
9. Κατσαμάκας Γεώργιος του Κων.
Ζητά διαγραφή ποσού 135,20 ευρώ/έτος για τα έτη 2006 (Χ.Κ. 477/2012),2007
(Χ.Κ. 462/2012),2008(Χ.Κ. 466/2012),2009 (Χ.Κ. 471/2012)και 2010 (Χ.Κ.
463/2012) , διότι τα αντίστοιχα τ.μ. τα χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με 105 τ.μ. έτους 2010.
Ναι να διαγραφεί ποσό 135,20 ευρώ από το 2010 και να μην ξαναχρεωθεί στο
εξής.
10. Ρεντζιά Φανή αφορά τον υπόχρεο Ρέτζια Αθανάσιο του Πολυχρόνη
Ζητά διαγραφή ποσού 45,50 ευρώ/έτος για τα έτη 2009(Χ.Κ.471/2012) και 2010
(Χ.Κ. 463/2012) διότι τα αντίστοιχα τ.μ. τα χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με 35 τ.μ. έτους 2009.
Ναι να διαγραφούν όλα τα παραπάνω.
11. Ροιδούλης Δημήτριος του Θωμά αφορά τον υπόχρεο Ροιδούλη Θωμά του
Δημητρίου
Ζητά διαγραφή ποσού 36,00 ευρώ για το έτος 2005 (Χ.Κ. 472/2012) διότι τα
χρεώνεται στη ΔΕΗ. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 40 τ.μ.του έτους 2004.
Ναι να διαγραφεί το ποσό των 36,00 ευρώ.
12. Σιάκας Αθανάσιος του Δήμου
Ζητά διαγραφή ποσού 29,35 ευρώ από α΄ εξαμηνο 2001(Χ.Κ. 191/2012) διότι
πληρώθηκε με το αριθμ. Β’ 5497289/01 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΊΣΠΡΑΞΗΣ.
Ναι να διαγραφεί.
13. Ηλιάδου Γεωργία του Αθανασίου- Σωτηρίτσα
Ζητά διαγραφή του ποσού 45,50 ευρώ για το έτος 2011 διοτι προσκομίζει βεβαίωση
του Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιμ. Αλλαγής και τοπογραφικό της οικίας της με
εμβαδόν 70,00 τ.μ. και λογαριασμό ΔΕΗ με 70τ.μ. έτους 2011.
Ναι να διαγραφεί το ποσό 45,50 ευρώ από το έτος 2011 (Χ.Κ. 4492012)και να
μην ξαναχρεωθεί στο εξής. Να παραμείνουν όμως οι λοιπες οφειλές των
παρελθόντων ετών και να αποσταλεί ειδοποίηση υπενθυμίζοντας το σύνολο
των οφειλών.
14. Μυλωνάς Ιωάννης του Γεωργίου –Αετόλοφος
Να διαγραφεί ποσό 81,20 ευρώ από τον Χ.Κ. 840/2012 τέλη άρδευσης β’ αρδ.
περίοδο 2011 Τ.Κ. Ομολίου και να δημιουργηθεί νέα καρτέλα συναλλασσόμενου με
την παραπάνω χρέωση στον Μυλωνά Ιωάννη Γεωργίου με δ/νση στο Ομόλιο
15. Πέτσιας Δημήτριος του Νικολάου -Αγιόκαμπος
Ζητά διαγραφή ποσού 36,00 ευρώ/έτος για τα έτη 2004 και 2005 και 39,00 ευρώ
/έτος για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011διότι χρεώνεται 65,00 τ.μ.
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στη ΔΕΗ που είναι και το ορθό. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 65 τ.μ. έτους
2003 και βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης του 2002.
Ναι να διαγραφούν όλα τα παραπάνω ποσά.
16. Γκιπατούδης Νικόλαος του Δημητρίου-Σωτηρίτσα
Ζητά διαγραφή του ποσού 45,50 ευρώ/έτος για τα έτη 2006(Χ.Κ. 482/2012),
2007(Χ.Κ.483/2012), 2008 (Χ.Κ. 473/2012), 2009(Χ.Κ. 464/2012) και 2010
(468/2012) διοτι προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2010, με 70 τ.μ.
Ναι να διαγραφεί ποσό 45,50 ευρώ για το έτος 2010.
17. Φουκαλάς Στέφανος του Στέργιου-Μεταξοχώρι
Διαγραφή ποσού 17,99 ευρώ από άρδευση Μεταξοχωρίου έτους 2009 (Χ.Κ.
08/2012) διότι έγινε διπλοχρέωση. Προσκομίζει σχετικό διπλότυπο είσπραξης με το
ίδιο ποσό και την ίδια αιτιολογία.
18. Παπακώστας Ιωάννης του Χρήστου
Ζητά διαγραφή τελών έτους 2009(464/2012) ποσό 26,00 ευρώ και 2010
(468/2012) ποσό 26,00 ευρώ. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ με 40 τ.μ. έτους 2009.
Ναι να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί.
19. Ανδρούτσου Κυριακή του Κων/νου
Υποβάλλει δύο αιτήσεις: με την πρώτη ζητά επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων για τέλη καθαριότητας που κατέβαλλε άδικα όπως ισχυρίζεται
ποσό 96,00 ευρώ για το έτος 2005, 104,00 ευρώ/έτος
για τα έτη
2006,2007,2008,2009και 2010 και με την δεύτερη ζητά διαγραφή ποσού 104,00
ευρώ για το έτος 2011(Χ.Κ.449/2012).
Προσκομίζει ενδεικτικά λογαριασμούς ΔΕΗ του έτους 2003 και 2010, όπου
χρεώνεται με 80 τ.μ.
Το πρώτο αίτημα απορρίπτεται και το δεύτερο αίτημά της γίνεται δεκτό και
διαγράφεται ποσό 104,00 ευρώ από το έτος 2011 και να μην ξαναχρεωθεί στο
εξής.
20. Τσιάρας Χρήστος Ελένη
Ζητά διόρθωση του ποσού της οφειλής του που αφορούν τέλη καθαριότητας, για το
λόγο ότι το εμβαδόν της οικίας του είναι 85 τ.μ. και στην ΔΕΗ χρεώνεται τα 50 τ.μ.
Οφείλει ποσό 60,00 ευρώ για το έτος 2005(470/2012), και 65,00 ευρώ/έτος για τα
έτη2007 (483/2012), 2008(473/2012), 2009(464/2012) και 2010(468/2012)
Προσκομίζει αυτοψία του Μηχανικού του Δήμου που βεβαιώνει ότι η οικία του έχει
εμβαδό 85 τ.μ. Συνεπώς ο Δήμος θα πρέπει να του χρεώνει τα λοιπά 35 τ.μ.
Να γίνει διόρθωση στο ορθό:
Για το έτος 2005 (Χ.Κ. 470/2012) να διαγραφεί ποσό 18,00 ευρώ και να
παραμείνει ποσό 42,00 ευρώ για εξόφληση.
Για το έτος 2007 (Χ.Κ. 483/2012) να διαγραφεί ποσό 19,50 ευρώ και να
παραμείνει ποσό 45,50 ευρώ για εξόφληση
Για το έτος 2008 (Χ.Κ. 473/2012 να διαγραφεί ποσό 19,50 ευρώ και να παραμείνει
ποσό 45,50 ευρώ για εξόφληση
Για το έτος 2009 (Χ.Κ. 464/2012) Ψνα διαγραφεί ποσό 19,50 ευρώ και να
παραμείνει ποσό 45,50 ευρώ για εξόφληση
Για το έτος 2010 (Χ.Κ. 468/2012) να διαγραφεί ποσό 19,50 ευρώ και να
παραμείνει ποσό 45,50 ευρώ για εξόφληση
Από το 2011 και στο εξής να χρεώνεται με 35 τ.μ στο όνομα Τσιάρας Αλκιβιάδης
του Χρήστου –Πρέσπας 12 Λάρισα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε ο ίδιος.
21. Ζιάκας Γεώργιος του Αθανασίου- Σκήτη
Χρεώνεται εσφαλμένα με τέλη καθαριότητας μιας οικίας στη Σωτηρίτσα, από το
2004(Χ.Κ. 454/2012) ποσό 60,00 ευρώ, 2005 (Χ.Κ. 470/2012) ποσό 60,00 ευρώ
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και από το 2006 (Χ.Κ.482,483,473,464,468/2012) έως το 2011(449/2012) με ποσό
65,00 ευρώ / έτος.
Ο παραπάνω οφειλέτης κατέχει μια οικία στην Σκήτη και ουδεμία σχέση έχει με την
Σωτηρίτσα σύμφωνα με στοιχεία που αντλήσαμε από την ΔΕΥΑ Αγιάς.
Ναι να διαγραφούν όλα τα παραπάνω ποσά.
22. Χονδροδήμου Μαρία –Βασιλική του Γεωργίου
αιτείται για διαγραφή οφειλής ύδρευσης ποσό 54,89 ευρώ από τέλη ύδρευσης
παρελθόντων ετών ΔΕ Αγιάς, που αφορά τον θανόντα θείο της Χονδροδήμο Κων/
νο του Αποστόλου.
Μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε στην ΔΕΥΑ Αγιάς μας κοινοποίησε τα εξής:
Αφενός οι Νερόμυλοι δεν είχαν υδρόμετρα, και αφετέρου η οφειλή είναι
παρελθούσα δηλαδή πριν το 2003 και μεταφέρθηκε στην ΔΕΥΑ Αγιάς τότε από τον
Δήμο Αγιάς. Πιθανόν να είναι κάποιο παλαιό πάγιο
Το αίτημα δεν γίνεται δεκτό, παραμένει η οφειλή στους κληρονόμους του
θανόντος.
23. Βράνας Δημήτριος του Αναστασίου-Βελίκα
Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας ποσό 348,80 ευρώ / έτος για τα έτη
2008(Χ.Κ. 467/2012), 2009 (478/2012),2010 (460/2012) και 2011 (447/2012)
διότι από το 2008 και στο εξής χρεώνεται όλα τα τ.μ. (συνολικά 400 τ.μ.) στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Εμείς χρεώναμε τα υπόλοιπα 218 τ.μ. από εκείνα που χρεωνόταν στην ΔΕΗ.
Ναι να διαγραφούν τα παραπάνω ποσά και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
24. Σπανούλης Ιωάννης Χρεώθηκε εσφαλμένα με τέλη καθαριότητας μιας οικίας στη Σωτηρίτσα, για τα έτη
2004(454/2012) και 2005 ( 470/2012)ποσό 24,00 ευρώ /έτος
Δεν υπάρχει οικία ούτε κάποια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος συνεπώς δεν ευσταθεί
η οφειλή
Ναι να διαγραφεί.
25. Να γίνει διόρθωση στον Χ.Κ. 825/2012 στο ενοίκιο καταστήματος της Γκατζόγια
Χρυσάνθης διότι εσφαλμένα χρεώθηκε τον Νοέμβριο του 2011 δύο φορές. Συνεπώς
να διαγραφεί ποσό 800,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης 1/11/2011 και να παραμείνει
η εγγραφή μίσθωμα Νοεμβρίου ποσό 800,00 ευρώ με ημερομηνία λήξης
30/11/2011.
26. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ Στομίου κ. Αγγελακόπουλος βεβαιώνει ότι:
α) Ο Βούντας Γεώργιος του Κων/νου που βεβαιώθηκε με το ποσό 286,53 ευρώ
(Χ.Κ.141/2012)για την α΄ αρδευτική περίοδο και 163,80 ευρώ (Χ.Κ.835/2012)για
την β’ αρδ. περίοδο είναι λανθασμένη η χρέωση.
Να διαγραφεί το ποσό των 86,53 (Χ.Κ.141/2012)από την α’ αρδευτική περίοδο
και 163,80 (Χ.Κ.835/2012)από την β’ περίοδο. Να παραμείνει ποσό 200,00
ευρώ για εξόφληση.
β) Ο Αθανασούλας Σωτήριος του Γεωργίου που βεβαιώθηκε με το ποσό 226,77
ευρώ για την α΄ αρδευτική περίοδο και 118,78 ευρώ για την β’ αρδ. περίοδο είναι
λανθασμένη η χρέωση.
Να διαγραφεί το ποσό των 56,77 ευρώ (141/2012 )από την α’ αρδευτική
περίοδο και 118,78 ευρώ(835/2012) από την β’ περίοδο. Να παραμείνει ποσό
170,00 ευρώ για εξόφληση.
27. Παπακώστας Κων/νος του Χρήστου
Έγινε εσφαλμένη χρέωση για άρδευση Μεγαλοβρύσου 2011 πηγή Μ. Βρύση ποσό
7,50 ευρώ (853/2012) και γεώτρηση Μ. Βρύση ποσό 15,29 ευρώ (854/2012).Δεν
ποτίζει ο παραπάνω οφειλέτης.
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Ναι να διαγραφούν.
28. Πλατσάς Στέφανος του Γεωργίου
Χρεώνεται ετησίως με τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Βελίκας με 39,00
ευρώ δηλαδή 30 τ.μ. *1,30ευρώ
Το 2009 και το 2010 εσφαλμένα διπλοχρεώθηκε.
Να διαγραφεί ποσό 39,00 ευρώ από το 2009 (478/2012) και 39,00 από το 2010
(460/2012).
29. Λιόπας Γεώργιος του Νικολάου –Ομόλιο
Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Ευρυμενών βεβαίωσε ότι έγινε διπλοχρέωση –εσφαλμένη
εγγραφή στην ύδρευση Ομολίου -Παλαιοπύργου στον ( Χ.Κ. 234/2012) ποσό
114,25 ευρώ, (Χ.Κ.229/2012) ποσό 55,75 ευρώ, (Χ.Κ. 227/2012)ποσό 80,20 ευρώ,
(Χ.Κ. 221/2012) ποσό 19,50 ευρώ, (Χ.Κ. 216/2012) ποσό 104,10 ευρώ,
(Χ.Κ.212/2012 ποσό 83,58 ευρώ, (Χ.Κ.207/2012)ποσό 124,74 ευρώ και (Χ.Κ.
443/2012) ποσό 107,70 ευρώ.
Να διαγραφούν όλα τα παραπάνω ποσά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: την διαγραφή - διόρθωση ή μη
ποσών από χρηματικούς καταλόγους, διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα, ή έγινε λάθος
χρέωση λόγω συνωνυμίας ή ηλεκτροδοτήθηκαν οικίες με τακτοποίηση αυθαιρέτων.
Στη συνέχεια ο εισηγητής ζήτησε από το Σώμα να εγκριθεί με την παρούσα
απόφαση, αν και δεν έχει δοθεί εισήγηση με την ημερήσια διάταξη, ο συμψηφισμός
του ποσού του Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που έχει επιβληθεί στους χρήστες των μισθωμένων ακινήτων του
Δήμου Αγιάς, με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε να συζητηθεί η προσθήκη του εισηγητή.
Ακολούθως ο κ. Λέτσιος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με το άρθρο 53 του Ν.4021/2011 επιβάλλεται Έκτακτο Ειδικό Τέλος
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) υπέρ του δημοσίου στις
ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των
ακινήτων που υπάγονται κατά την 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης
περιουσίας που προβλέπεται από την παρ.1 του αρθ.4 του Ν.2130/1993. Το τέλος
βαρύνει για μεν το έτος 2011 τον κατά την 17/9/2011 κύριο του ακινήτου και σε
περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31-3-2012
κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 όπως συμπληρώνεται με
την παρ.8 του άρθρου 2 της ΠΝΠ, υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. είναι ο
χρήστης του ακινήτου. Αν αυτός είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται
αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα και αυτό κατισχύει
κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των μεταβαλλόμενων μερών, με εξαίρεση τις
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986.
Σύμφωνα με την παρ. α’ του άρθρου 5 του Ν.4021/2011 δεν υπόκεινται στο ειδικό
τέλος ακινήτων τα ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.ΔΔ., στους
ΟΤΑ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί λογαριασμός
Δ.Ε.Η ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ενώ το
ακίνητο απαλλάσσεται , το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. καταβάλλεται μαζί με τον λογαριασμό του
ηλεκτρικού ρεύματος και στην συνέχεια ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου
υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι
αρμόδια για την φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία
δικαιολογητικά(άρθρο 2, ΠΟΛ.1211/10-10-2011).
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Ο Δήμος Αγιάς μισθώνει ακίνητα σε ιδιώτες και σύμφωνα με τα παραπάνω, στους
χρήστες των ακίνητων έχει επιβληθεί μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος
το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, για το οποίο πρέπει να γίνει συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά
μισθώματα, ώστε να μην το επιβαρύνονται οι χρήστες των δημοτικών ακινήτων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε: τον συμψηφισμό του ποσού του Έκτακτο
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που έχει
επιβληθεί στους χρήστες των μισθωμένων ακινήτων του Δήμου Αγιάς μέσω των
λογαριασμών της Δ.Ε.Η με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα, εφόσον το
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έχει επιβληθεί και αποδεδειγμένα καταβληθεί από τον χρήστη, καθώς και
την διόρθωση λαθών που τυχόν υπάρχουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος
των ακινήτων αυτών».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε: «Θα
καταψηφίσω την εισήγηση που αφορά τη διαγραφή των οφειλών, αλλά θα συμφωνήσω
με την προσθήκη που έκανε ο εισηγητής και αφορά το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.».









Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την αρχική εισήγηση και την προσθήκη σ’ αυτή του κ. Λέτσιου,
τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06,
τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4021/2011
την Π.Ο.Λ.1211/10-10-2011,
τα αιτήματα των οφειλετών,
τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και
την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου Καλαγιά Γρηγόριου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους τελών
διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα, ή έγινε λάθος χρέωση λόγω συνωνυμίας ή
ηλεκτροδοτήθηκαν οικίες με τακτοποίηση αυθαιρέτων, με βάση τα στοιχεία που
προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα αιτήματα των παρακάτω
φορολογούμενων:
1. Δαρούσης Ιωάννης του Μαργαρίτη- Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσού 26,00€ από το έτος 2011(X.K.448/2012) και να μην χρεώνεται στο
εξής.
2. Ριζούλης Ηλίας του Βάϊου –Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 65,00€ από το έτος 2009(X.K.471/2012), 65,00€ από το έτος
2010(X.K.463/2012) και 65,00€ για το 2011(X.K.448/2012) και να μην χρεώνεται
στο εξής.
3. Ριζούλης Κων/νος του Ηλία- Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 665,00€ από το έτος 2009(X.K.471/2012), 65,00€ από το έτος
2010(X.K.463/2012) και 65,00€ για το 2011(X.K.448/2012) και να μην χρεώνεται
στο εξής.
4. Καραφυλλίδης Χρήστος του Δημητρίου- Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 19,50€ από το έτος 2010(X.K. 463/2012) και 19,50€ από το έτος
2011(X.K. 448/2012) και να μην χρεώνεται στο εξής.
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5. Τσιμπόλη Φιλίτσα του Δημητρίου-Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 52,00€ για τα έτη 2008 (Χ.Κ. 466/2012), 2009(Χ.Κ.471/2012), και
2010 (Χ.Κ.463/2012) και να μην χρεώνεται στο εξής.
6. Τσουλούφης Αθανάσιος του Κων/νου-Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 65,00€ έτους 2010 (X.K. 463/2012) και 65,00€ έτους 2011(X.K.
4482012) και να μην χρεώνεται στο εξής.
7. Παπαθανασίου Βασίλειος του Χρήστου-Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 65,00€ από το 2009 (Χ.Κ. 471/2012)και και 65,00€ από το 2010
(Χ.Κ. 463/2012) και να μην χρεώνεται στο εξής.
8. Κατσαμάκας Γεώργιος του Κων.
Διαγραφή ποσού 135,20€ από το 2010(X.K.463/2012) και να μην χρεώνεται στο
εξής.
9. Ρεντζιά Φανή αφορά τον υπόχρεο Ρέτζια Αθανάσιο του Πολυχρόνη
Διαγραφή ποσών: 45,50€ για το έτος 2009(Χ.Κ.471/2012) και 45,50€ για το έτος
2010 (Χ.Κ. 463/2012).
10. Ροιδούλης Δημήτριος του Θωμά αφορά τον υπόχρεο Ροιδούλη Θωμά του
Δημητρίου
Διαγραφή ποσού 36,00€ για το έτος 2005 (Χ.Κ. 472/2012).
11. Σιάκας Αθανάσιος του Δήμου
Διαγραφή ποσού 29,35€ από το α΄ εξάμηνο 2001(Χ.Κ. 191/2012).
12. Ηλιάδου Γεωργία του Αθανασίου- Σωτηρίτσα
Διαγραφή του ποσού 45,50€ για το έτος 2011 (Χ.Κ. 449/2012) και να μην χρεώνεται
στο εξής. Να παραμείνουν οι λοιπές οφειλές των παρελθόντων ετών και να αποσταλεί
ειδοποίηση υπενθυμίζοντας το σύνολο των οφειλών.
13. Μυλωνάς Ιωάννης του Γεωργίου –Αετόλοφος
Διαγραφή ποσού 81,20€ από τον Χ.Κ. 840/2012 τέλη άρδευσης β’ αρδ. περίοδο 2011
Τ.Κ. Ομολίου και να δημιουργηθεί νέα καρτέλα συναλλασσόμενου με την παραπάνω
χρέωση στον Μυλωνά Ιωάννη Γεωργίου με δ/νση στο Ομόλιο.
14. Πέτσιας Δημήτριος του Νικολάου -Αγιόκαμπος
Διαγραφή ποσών: 36,00€ για τα έτη 2004 και 2005(Χ.Κ.455,472/2012) και 39,00€
για
τα
έτη
2006,
2007,
2008,
2009,
2010
και
2011(Χ.Κ.
477,462,466,471,463,448/2012).
15. Γκιπατούδης Νικόλαος του Δημητρίου-Σωτηρίτσα
Διαγραφή του ποσού 45,50€ για το έτος 2010(Χ.Κ.468/2012).
16. Φουκαλάς Στέφανος του Στέργιου-Μεταξοχώρι
Διαγραφή ποσού 17,99€ από άρδευση Μεταξοχωρίου έτους 2009 (Χ.Κ. 08/2012).
17. Παπακώστας Ιωάννης του Χρήστου
Διαγραφή ποσών: 26,00€ για τα έτη 2009 (Χ.Κ. 464/2012) και 2010 (Χ.Κ. 468/2012)
και να μην χρεώνεται στο εξής.
18. Ανδρούτσου Κυριακή του Κων/νου
Διαγραφή ποσού 104,00€ από το έτος 2011 (Χ.Κ. 449/2012)και να μην χρεώνεται
στο εξής.
19.Τσιάρας Χρήστος Ελένη
Διόρθωση των παρακάτω:
Για το έτος 2005 (Χ.Κ. 470/2012) να διαγραφεί ποσό 18,00€ και να παραμείνει ποσό
42,00€ για εξόφληση.
Για το έτος 2007 (Χ.Κ. 483/2012) να διαγραφεί ποσό 19,50€ και να παραμείνει ποσό
45,50€ για εξόφληση
Για το έτος 2008 (Χ.Κ. 473/2012 να διαγραφεί ποσό 19,50€ και να παραμείνει ποσό
45,50€ για εξόφληση
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Για το έτος 2009 (Χ.Κ. 464/2012) Ψνα διαγραφεί ποσό 19,50€ και να παραμείνει
ποσό 45,50€ για εξόφληση
Για το έτος 2010 (Χ.Κ. 468/2012) να διαγραφεί ποσό 19,50€ και να παραμείνει ποσό
45,50€ για εξόφληση
Από το 2011 και στο εξής να χρεώνεται με 35 τ.μ στο όνομα Τσιάρας Αλκιβιάδης του
Χρήστου –Πρέσπας 12 Λάρισα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε ο ίδιος.
20. Ζιάκας Γεώργιος του Αθανασίου- Σκήτη
Διαγραφή ποσών από τέλη καθαριότητας: 60.00€ για το έτη 2004(Χ.Κ. 454/2012) και
2005
(Χ.Κ.
470/2012)
και
ποσών
65,00€
από
το
2006
(Χ.Κ.482,483,473,464,468/2012) έως το 2011(449/2012).
21. Βράνας Δημήτριος του Αναστασίου-Βελίκα
Διαγραφή των τελών καθαριότητας ποσών: 348,80€/έτος για τα έτη 2008(Χ.Κ.
467/2012), 2009 (478/2012), 2010 (460/2012) και 2011 (447/2012) και να μην
χρεώνεται στο εξής.
22. Σπανούλης Ιωάννης
Διαγραφή ποσών: 24,00€/έτος για τα έτη 2004(454/2012) και 2005 ( 470/2012) ποσό
24,00 ευρώ /έτος.
23. Γκατζόγια Χρυσάνθη
Διόρθωση στον Χ.Κ. 825/2012 στο ενοίκιο καταστήματος, με διαγραφή ποσού
800,00€ με ημερομηνία λήξης 1/11/2011. Παραμείνει η εγγραφή για το μίσθωμα
Νοεμβρίου ποσό 800,00€ με ημερομηνία λήξης 30/11/2011.
24. Βούντας Γεώργιος του Κων/νου
Διαγραφή ποσών: 86,53€ (Χ.Κ.141/2012) από την α’ αρδευτική περίοδο και 163,80€
(Χ.Κ.835/2012) από την β’ περίοδο. Να παραμείνει ποσό 200,00€ για εξόφληση.
25.Αθανασούλας Σωτήριος του Γεωργίου
Διαγραφή ποσών: 56,77€ (Χ.Κ.141/2012 ) από την α’ αρδευτική περίοδο και 118,78€
(Χ.Κ. 835/2012) από την β’ περίοδο. Να παραμείνει ποσό 170,00 ευρώ για εξόφληση.
26.Παπακώστας Κων/νος του Χρήστου - Μεγαλόβρυσο
Διαγραφή ποσών τελών άρδευσης: 7,50€ (853/2012) και 15,29€ (854/2012).
27. Πλατσάς Στέφανος του Γεωργίου
Διαγραφή ποσών: 39,00€ από το 2009 (478/2012) και 39,00€ από το 2010
(460/2012).
28. Λιόπας Γεώργιος του Νικολάου –Ομόλιο
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους άρδευσης Δ.Ε. Ευρυμενών: ( Χ.Κ.
234/2012) ποσό 114,25€, (Χ.Κ.229/2012) ποσό 55,75€, (Χ.Κ. 227/2012) ποσό
80,20€, (Χ.Κ. 221/2012) ποσό 19,50€, (Χ.Κ. 216/2012) ποσό 104,10€,
(Χ.Κ.212/2012 ποσό 83,58€, (Χ.Κ.207/2012) ποσό 124,74€ και (Χ.Κ. 443/2012)
ποσό 107,70€.
Β. Απορρίπτει αιτήματα οφειλετών για τους παρακάτω λόγους:
1. Τσαρτσάρα Αθηνά του Ιωάννη (Αφορά τον πατέρα της Τσατσάρα Ιωάννη )
Έγινε καταμέτρηση από τον μηχανικό του Δήμου Δεληγιάννη Βασίλειο, στις
27/7/2010 των τ.μ. των κατοικήσιμων χώρων και βρέθηκαν 25 τ.μ.
Συνεπώς σωστά χρεώνεται με την ελάχιστη χρέωση των 40 τ.μ. και εξακολουθεί
να οφείλει ποσά: 48,00€ για το έτος 2005 και 52,00€/έτος για τα έτη 2006, 2007,
2008, 2009 και 2010.
2. Ανδρούτσου Κυριακή του Κων/νου
Δεν αποδεικνύεται ο λόγος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
για τα τέλη καθαριότητας και συγκεκριμένα των ποσών: 96,00€ για το έτος 2005
και 104,00€/έτος για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010.
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3. Χονδροδήμου Μαρία –Βασιλική του Γεωργίου
Μετά από ερώτημα που υποβλήθηκε στην ΔΕΥΑ Αγιάς μας κοινοποίησε τα εξής:
«Αφενός οι Νερόμυλοι δεν είχαν υδρόμετρα, και αφετέρου η οφειλή είναι
παρελθούσα δηλαδή πριν το 2003 και μεταφέρθηκε στην ΔΕΥΑ Αγιάς τότε από τον
Δήμο Αγιάς. Πιθανόν να είναι κάποιο παλαιό πάγιο»
Το αίτημα δεν γίνεται δεκτό, παραμένει η οφειλή στους κληρονόμους του
θανόντος.
Γ. Εγκρίνει τον συμψηφισμό του ποσού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που έχει επιβληθεί
στους χρήστες των μισθωμένων ακινήτων του Δήμου Αγιάς μέσω των λογαριασμών
της Δ.Ε.Η. με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα, εφόσον το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έχει
επιβληθεί και αποδεδειγμένα καταβληθεί από τον χρήστη, καθώς και την διόρθωση
λαθών που τυχόν υπάρχουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των ακινήτων
αυτών.
Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας για
την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και τον συμψηφισμό
του ποσού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα των χρηστών
δημοτικών ακινήτων.
Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος με την
παρατήρηση ότι: συμφωνεί με τον συμψηφισμό του ποσού του Έκτακτου Ειδικού
Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με οφειλόμενα
ή μελλοντικά μισθώματα των χρηστών δημοτικών ακινήτων..
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

