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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 16ης/ 30-10-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο:

Διορθώσεις - διαγραφές τελών στους Χρηματικούς καταλόγους
2012.

Στην Αγιά σήμερα 30/10/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15674/26-10-2012 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.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
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. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος (προσήλθε στη
συζήτηση του 13ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης)
Απόντες
22. Βόγιας Δημήτριος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. 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.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε για προσωπικούς
λόγους ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο κ.
Βασίλειο Λέτσιο που εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου, που έχει ως εξής:
Θέμα 4ο:

Διορθώσεις - διαγραφές τελών στους Χρηματικούς καταλόγους
2012.

«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 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 συμβούλιο».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα παρακάτω:
1. Βάρνας Βασίλειος Αστ. Ζητά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσό 65,00
ευρώ (32,50 ευρώ /έτος) για τα τέλη καθαριότητας Αγιοκάμπου των ετών 2009 και
2010 διότι τα αντίστοιχα τ.μ. χρεώνονται στη ΔΕΗ και εξοφλήθηκαν εκεί.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2009. Ναι να επιστραφεί ποσό 65,00 ευρώ
για τα έτη 2009 και 2010.
2. Ανδρούτσου Κυριακή. Ζητά επανεξέταση του αιτήματος της για επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέντων για τέλη καθαριότητας που κατέβαλε άδικα από το
2004 έως το 2010,-ποσό 96,00 ευρώ από το έτος 2005 και 104,00 ευρώ από τα έτη
2006-2010- σύνολο:616,00 ευρώ, διότι το αντίστοιχο ποσό το πλήρωνε στην ΔΕΗ.
Υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά. Ναι να επιστραφεί ποσό 616,00 ευρώ.
3. Δημηνίκος Αθανάσιος Χρήστος. Ζητά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσό 75,00 ευρώ - παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων κατά την
διάρκεια της εμποροπανήγυρης, (αρ. διπλ. 2394/31-8-2012) η οποία όμως δεν
εξεδόθη ποτέ.Ναι να επιστραφεί ποσό 75,00 ευρώ.
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4. Χατζάκος Χριστόφορος Δημ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού
230,00 ευρώ από εξόφληση κλήσης (αρ. διπλ. 1519/31/8/2012) από παράβαση
ΚΟΚ διότι η εξόφληση της παραπάνω κλήσης έγινε στην ΔΟΥ Αγιάς - προσκομίζει
το σχετικό διπλότυπο είσπραξης.Ναι να διαγραφεί ποσό 230,00 ευρώ.
5. Πατέας Δημήτριος Αντ. Ζητά διαγραφή ποσού 36,40 ευρώ από τα έτη 2008 (Χ.Κ.
466/2012), 2009 (Χ.Κ.471/2012) και 2010(Χ.Κ.463/2012) λόγω λάθος χρέωσης
τ.μ.Από το 2012 και μετά να χρεώνεται με 26 τ.μ. ετησίως. Ναι να διαγραφεί ποσό
36,40 ευρώ από τα έτη 2008 (Χ.Κ. 466/2012), 2009 (Χ.Κ.471/2012) και
2010(Χ.Κ.463/2012) και να χρεώνεται με 26 τ.μ.από το 2012 και στο εξής.
6. Τσιντζιράκος Βασίλειος του Οδ. Ζητά διαγραφή ποσού 31,20 ευρώ από τα έτη
2008 (Χ.Κ.467/2012, 2009(Χ.Κ.478/2012), 2010 (Χ.Κ.460/2012) και 2011
(Χ.Κ.447/2012) λόγω λάθος χρέωσης τ.μ. Στο εξής να χρεώνεται για 14 τ.μ. για
τέλη καθαριότητας Βελίκας. Ναι να διαγραφεί ποσό 31,20 ευρώ από τα έτη
2008 (Χ.Κ.467/2012), 2009 (Χ.Κ.478/2012), 2010 (Χ.Κ.460/2012) και 2011
(Χ.Κ.447/2012).
7. Μπαζούκη Ειρήνη Σπ. Ζητά διαγραφή ποσού 104,00 ευρώ από τα έτη 2006
(Χ.Κ.482/2012),
2007
Χ.Κ.(483/2012),
2008
(Χ.Κ.473/2012),
2009
(Χ.Κ.464/2012), 2010 (Χ.Κ.468/2012), και 2011 (Χ.Κ.449/2012) διότι από το 2002
ηλεκτροδοτήθηκε και προσκομίζει την σχετική βεβαίωση ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ
και λογαριασμό ΔΕΗ με 83 τ.μ. Να μην ξαναχρεωθεί. Nαι να διαγραφεί ποσό
104,00 ευρώ από τα έτη 2006 (Χ.Κ.482/2012), 2007 Χ.Κ.(483/2012), 2008
(Χ.Κ.473/2012), 2009 (Χ.Κ.464/2012), 2010 (Χ.Κ.468/2012), και 2011
(Χ.Κ.449/2012).
8. Δαλδάς Ιωάννης Γεώρ. Ζητά διαγραφή ποσού 234,00 ευρώ από τα έτη 2009
(Χ.Κ.478/2012), 2010 (Χ.Κ. 460/2012) και 2011 (ΧΚ 447/2012) στο όνομα του
πατερά του Δαλδά Γεώργιο του Ιωάννη διότι ο θανών πατέρας του δεν έχει τέτοιο
οίκημα. Του ανήκε ένα κτίσμα 35 τ.μ. παλαιό και εγκαταλελειμμένο. Ναι να
διαγραφεί ποσό 234,00 ευρώ από τα έτη 2009 (Χ.Κ.478/2012), 2010 (Χ.Κ.
460/2012) και 2011 (ΧΚ 447/2012).
9. Καρανίκας Δημήτριος Δημ. Να διαγραφεί ποσό 14,67 ευρώ από τρακτέρ Δ.Δ.
Αγιάς έτους 2009 (Χ.Κ. 587/2012, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε δύο φορές. Ναι
να διαγραφεί ποσό 14,67 ευρώ από τέλη γεωργ. ελκυστήρων Δ.Δ. Αγιάς έτους
2009 (Χ.Κ. 587/2012).
10. Έξαρχος Δημήτριος Δημ. Ζητά διαγραφή ποσού 52,00 ευρώ από τα έτη 2008
(Χ.Κ.466/2012), 2009 (Χ.Κ. 471/2012), 2010 (Χ.Κ. 463/2012) λόγω λάθος
χρέωσης και να μην ξαναχρεωθεί. Δεν υπάρχει οίκημα ούτε παροχή ύδρευσης –έχει
γίνει αυτοψία. Ναι να διαγραφεί ποσό 52,00 ευρώ από τα έτη 2008
(Χ.Κ.466/2012), 2009 (Χ.Κ. 471/2012) και 2010 (Χ.Κ. 463/2012).
11. Ευθυμιάδη Αλεξάνδρα. Να διαγραφεί ποσό 82,00 ευρώ από τα έτη 2009
(Χ.Κ.460/2012) και 2010 (ΧΚ 475/2012) από σύνολο 162,50 ευρώ, διότι τα 63 τ.μ.
τα χρεώνεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Από το 2011 και στο εξής θα χρεώνεται
με 62 τ.μ. Να διαγραφεί ποσό 82,00 ευρώ από τα έτη 2009 (Χ.Κ.460/2012) και
2010 (ΧΚ 475/2012).
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12. Χρυσικού Σπυριδούλα για τον θανόντα πατέρα της Χρυσικό Ιωάννη. Ζητά με
αίτησή της να διαγραφεί ποσό 48,00 ευρώ για τα έτη 2004 (Χ.Κ.454/2012),2005
(Χ.Κ.470/2012)και
52,00
ευρώ
για
τα
έτη
2006(Χ.Κ.482/2012),
2007(Χ.Κ.483/2012), 2008(Χ.Κ.473/2012) 2009(Χ.Κ. 464/2012), 2010(468/2012),
2011(449/2012) από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού διότι ο οφειλέτης δεν
είναι πια στη ζωή και επιπλέον πουλήθηκε από τις αδερφές-κληρονόμοι το έτος
2003.Προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά . Ναι να διαγραφεί ποσό 48,00 ευρώ
από το 2004 (Χ.Κ.454/2012),2005 (Χ.Κ.470/2012)και 52,00 ευρώ για τα έτη
2006(Χ.Κ.482/2012), 2007(Χ.Κ.483/2012), 2008(Χ.Κ.473/2012) 2009(Χ.Κ.
464/2012), 2010(468/2012) και 2011(449/2012).
13. Τζέλλος Γεώργιος Χρ. Ζητά διαγραφή ποσού 84,50 ευρώ για τα έτη 2006
(Χ.Κ.477/2012), 2007(Χ.Κ.462/2012), 2008(466/2012), 2009 (Χ.Κ. 471/2012) και
2010 (Χ.Κ. 463/2012) διότι ηλεκτροδοτήθηκε από το 2005 με σχετικό Νόμο . Ναι
να διαγραφεί ποσό 84,50 ευρώ για τα έτη 2006 (Χ.Κ.477/2012),
2007(Χ.Κ.462/2012), 2008(466/2012), 2009 (Χ.Κ. 471/2012) και 2010 (Χ.Κ.
463/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
14. Γκάτζας Ιωάννης Ανδ. Ζητά μείωση οφειλών από α’ εξάμηνο 2009 ποσό 102,90
ευρώ (Χ.Κ. 209/2012) και Β’ εξάμηνο 09 Α10 ποσό 105,00 ευρώ (Χ.Κ. 206/2012)
από ύδρευση Στομίου διότι θεωρεί ότι η κατανάλωση είναι αυξημένη για μοναχικό
άτομο. Μετά από διερεύνηση και υποβολή σχετικού ερωτήματος στην ΔΕΥΑ
προτείνουμε διαγραφή ποσού 30,87 από Χ.Κ. 209/2012 και 31,5 ευρώ από Χ.Κ.
206/2012 (ποσοστό μείωσης 30%).Να παραμείνουν τα λοιπά ποσά για
εξόφληση.
15. Ευάγγελος Γεώργιος Κων/νου Ζητά διαγραφή ποσού 90,00 ευρώ (Χ.Κ.207/2012)
από τέλη ύδρευσης Στομίου διότι εξοφλήθηκε στον Δήμο Ευρυμενών. Δεν υπάρχει
σχετική εξοφλητική απόδειξη. Απορρίπτεται το αίτημά του.
16. Καμπίσιος Νικόλαος Δημ. Ζητά διαγραφή ποσού 1.000,00 ευρώ από τοποθέτηση
καντίνας έτους 2010 συνολικού ποσού 2250,00 ευρώ διότι εξοφλήθηκε το 2010
στον πρώην Δήμο Ευρυμενών. Προσκομίζει ένα έγγραφο που δεν πιστοποιεί την
εν λόγω εξόφληση. Απορρίπτεται να προσκομίσει το σχετικό διπλότυπο
είσπραξης.
17. Αλεξανδρής Ηλίας Γεωργίου Υποβάλλει ένσταση επί των οφειλών του από τέλη
ύδρευσης γενικά και αόριστα. Το σύνολο των οφειλών του είναι 631,44 ευρώ από
το 2002 έως το 2010 και οι οφειλές κυμαίνονται από 14,67 ευρώ έως 119,00 ευρώ
ανά εξάμηνο. Προσκομίζει σχετική εισήγηση του υδρονομέα που διαπιστώθηκε
παράνομη απόληψη νερού με λάστιχο Φ20 που οδηγούνταν εκτός της ιδιοκτησίας
του. Απορρίπτεται το αίτημά του διότι δεν υπάρχει αυξημένη ή αδικαιολόγητη
κατανάλωση.
18. Δήμκος Αθανάσιος Αστ. Υποβάλλει ένσταση για οφειλή ύδρευσης Βεξ 09 Α10
ποσό 317,40 ευρώ (Χ.Κ. 205/2012) διότι θεωρεί ότι ο υδρονομέας δεν μετρούσε
επειδή δεν είχε πρόσβαση στην αυλή του. Προτείνουμε διαγραφή ποσού 95,22
ευρώ από τον Χ.Κ. 205/2012 (ποσοστό μείωσης 30%).
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19. Ζαφειρίου Σοφοκλής Σταύρου Ζητά διαγραφή προστίμου (εναπομείναν ποσό
293,47 ευρώ) που του επιβλήθηκε από τον πρώην Δήμαρχο κ. Μητάκο και
πλήρωσε μέρος του ποσού. Απορρίπτεται το αίτημα του διότι αφορά Απόφαση
επιβολής προστίμου και δεν δύναται να προβούμε σε διαγραφή.
20. Αλεξόπουλος Γεώργιος Δημήτριος. Ζητά να μην ξαναχρεωθεί τέλη καθαριότητας
και ηλεκτρ/σμού (χρεώνεται με 45,50 ευρώ που αντιστοιχούν σε 35 τ.μ). Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε
ότι πρόκειται για οίκημα 82,75 τ.μ. Συνεπώς αφού χρεώνεται με 35 τ.μ. θα πρέπει
να διαγραφεί ποσό 28,60 για τα τέλη καθαριότητας Βελίκας 2011 και να χρεώνεται
στο εξής με 13 τ.μ. ετησίως. Ναι να διαγραφεί ποσό 28,60 ευρώ από τον
Χ.Κ.447/2012 και να χρεώνεται στο εξής με 13 τ.μ.
21. Κυριάκος Χρήστος. Ζητά διαγραφή οφειλών από το 2005 και εξής. Εξετάστηκε
και παλαιότερη αίτηση του από τον Δήμο Μελιβοίας, με το ίδιο ακριβώς πόρισμα.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
διαπιστώθηκε ότι η χρέωση είναι ορθή. Απορρίπτεται το αίτημά του διότι η
χρέωση είναι ορθή.
22. Κιτσικούδη Μαρία Νικολαος. Ζητά διόρθωση των τελών καθαριότητας από το
2004 έως το 2011. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 30 τ.μ. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε
ότι πρόκειται για οίκημα 92,65 τ.μ. Συνεπώς θα πρέπει να χρεώνεται στο εξής με
63τ.μ. ετησίως και να διαγραφεί ποσό 32,40 από το έτος 2004 και 2005 (Χ.Κ. 455
& 472 αντίστοιχα) και να διαγραφεί ποσό 35,10 ευρώ από τα έτη 2006-2011 (Χ.Κ.
477,462,466,471,463,448/2012). Να παραμείνουν τα λοιπά ποσά προς εξόφληση.
Να χρεώνεται στο εξής με 63 τ.μ. ετησίως στο όνομα της συζύγου του Κιτσικούδη
Μαρία συζ. Νικολάου. Ναι να διαγραφεί ποσό 32,40 από το έτος 2004 και 2005
(Χ.Κ. 455 & 472 αντίστοιχα) και να διαγραφεί ποσό 35,10 ευρώ από τα έτη
2006-2011 (Χ.Κ. 477,462,466,471,463,448/2012). Να χρεώνεται στο εξής με 63
τ.μ.
23. Κορομηλάς Γεώργιος Βάιος Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας Σωτηρίτσας από
το 2008 (Χ.Κ. 473/2012),2009( Χ.Κ. 464/2012) ,2010 (Χ.Κ. 468/2012) ποσό 18,20
ευρώ ετησίως διότι η αυτοψία έδειξε ότι πρόκειται για ένα κτίσμα 39 τ.μ.
Απορρίπτεται το αίτημά του διότι δεν απέστειλε λογ/σμό ΔΕΗ ενώ ζητήθηκε
ως δικαιολογητικό.
24. Πλότσικας Αχιλλέας Κων/νος Ζητά διαγραφή ποσού 75,40 ευρώ από τα έτη 2007
(Χ.Κ.462/2012), 2008 (Χ.Κ. 466/2012), 2009(Χ.Κ. 471/2012) και 2010 (Χ.Κ.
463/2012) για τέλη καθ/τας και ηλεκτρ/σμού Αγιοκάμπου. Διενεργήθηκε αυτοψία
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οίκημα 120
τ.μ. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ με 116 τ.μ. Να διαγραφούν τα ποσά 75,40 ευρώ
από τα έτη 2007 (Χ.Κ.462/2012), 2008 (Χ.Κ. 466/2012), 2009(Χ.Κ. 471/2012)
και 2010 (Χ.Κ. 463/2012 )και να μην ξαναχρεωθεί.
25. Μαντζώνης Αθανάσιος Πέτρου . Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από το
2004 έως το 2011. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 68 τ.μ. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε
ότι πρόκειται για οίκημα 66 τ.μ. Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 42,00 από
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τα έτη 2004 και 2005 (Χ.Κ. 454 & 470 αντίστοιχα) και ποσό 45,50 ευρώ από τα
έτη 2006-2011 (Χ.Κ. 482,483,473,464,468,449/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
Ναι να διαγραφεί ποσό 42,00 από τα έτη 2004 και 2005 (Χ.Κ. 454 & 470
αντίστοιχα) και ποσό 45,50 ευρώ από τα έτη 2006-2011 (Χ.Κ.
482,483,473,464,468,449/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
26. Πατρικιάδης Ιορδάνης Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από το 2007 έως
το 2010. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 34 τ.μ. Κατόπιν αυτοψίας
που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για οίκημα 36 τ.μ. Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 52,00 από τα
έτη 2007 έως το 2010 (Χ.Κ.,483,473,464,468/2012) και να μην ξαναχρεωθεί. Ναι
να διαγραφεί ποσό 52,00 από τα έτη
2007 έως το 2010
(ΧΚ:483,473,464,468/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
27. Καρβουνιάρης Χρήστος Γεωργ. Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από το
2007 έως το 2011. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 56 τ.μ. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε
ότι πρόκειται για οίκημα 58 τ.μ. Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 72,80 από
τα έτη
2007 έως το 2011 (Χ.Κ.483,473,464,468,449/2012) και να μην
ξαναχρεωθεί. Ναι να διαγραφεί ποσό 72,80 από τα έτη 2007 έως το 2011
(Χ.Κ.483,473,464,468,449/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
28. Νικολόπουλος Νικόλαος Παν. Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από το
2007 έως το 2011. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 50 τ.μ. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε
ότι πρόκειται για οίκημα 51 τ.μ. Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί ποσό 29,25 ευρώ
από τα έτη 2006 έως το 2011 (Χ.Κ.482,483,473,464,468,449/2012) και να μην
ξαναχρεωθεί. Ναι να διαγραφεί ποσό 29,25 ευρώ από τα έτη 2006 έως το 2011
(Χ.Κ.482,483,473,464,468,449/2012) και να μην ξαναχρεωθεί.
29. Μπούρα Νεράτζω Δημ. Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από το 2002 έως
το 2011. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 70 τ.μ. Κατόπιν αυτοψίας
που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για ισόγειο κτίσμα με υπόγειο κατοικήσιμο 72 τ.μ. ο κάθε όροφος.
Απορρίπτεται το αίτημα.
30. Τσιάρας Σωτήριος Γεώργ. Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας ποσό 156,00
ευρώ ετησίως από το 2006 έως το 2011(Χ.Κ. 482,483,473,464,468,449/2012).
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ -δύο παροχές με 100 τ.μ. η καθεμία. Κατόπιν
αυτοψίας που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για διώροφη κατοικία 200
τ.μ. συνολικά. Ναι να διαγραφεί ποσό 156,00 ευρώ ετησίως από το 2006 έως το
2011(Χ.Κ. 482,483,473,464,468,449/2012), και να μην ξαναχρεωθεί.
31. Μακαντάσης Δημήτριος Ελένης Ζητά διαγραφή ποσού 237,50 ευρώ από ύδρευση
β’ εξαμήνου 2008 διότι εξοφλήθηκε με χειρόγραφη απόδειξη στις 20/8/2009 στον
Δήμο Ευρυμενών. Επισυνάπτει φωτοτυπία της απόδειξης. Ναι να διαγραφεί ποσό
237,50 από τον Χ.Κ. 216/2012.
32. Παπαδημητρίου Γεώργιος Ιωαν. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας από το 2005 ποσό 48,00 ευρώ (Χ.Κ. 470/2012) και
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από το 2006 έως το 2011 (Χ.Κ. 482,483,473,464,468,449/2012) ποσό 52,00
ευρώ /έτος. Προσκομίζει σχετικές ηλεκτροδοτήσεις της ΔΕΗ και υπάρχει σχετική
βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. Σωτηρίτσας. Ναι να διαγραφεί ποσό 48,00 ευρώ
(Χ.Κ. 470/2012)
και από το 2006 έως το 2011 (Χ.Κ.
482,483,473,464,468,449/2012) ποσό 52,00 ευρώ /έτος.
33. Ζιαβλιάκης Κων/νος Νικ. Διαγραφή του Χ.Κ. 869/2012 που αφορά μισθώματα
δασών Δημοτικού Δάσους Στομίου τμ. 1β διότι εισπράχθηκε οίκοθεν 17/5/2012
από τον εισπράκτορα της Δ.Ε. Ευρυμενών και κατόπιν βεβαιώθηκε. Ναι να
διαγραφεί.
34. Ψαρρά Σταυρούλα Ιωάννης. Ζητά αντίγραφα χρεώσεων από τέλη ύδρευσης
παρελθόντων ετών (από ύδρευση 1997-2002) διότι δεν είχε παροχή στο όνομά της.
Δεν προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά. Απορρίπτεται διότι δεν ευσταθεί το
αίτημα της.
35. Ανδρεάδης Παύλος Μιχ. Ζητά διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης από β’ εξάμηνο
2010 ποσό 334,40 ευρώ. Πράγματι οι καταναλώσεις που παραθέτει ως τότε ήταν
σε χαμηλότερα επίπεδα. Προσκομίζει επίσης βεβαίωση του υδραυλικού που
δικαιολογεί την αυξημένη κατανάλωση λόγω θέσης της οικίας του. Ναι να
διαγραφεί ποσό 100,32 ευρώ και να παραμείνει το λοιπό ποσό για εξόφληση.
Για τα παρακάτω αιτήματα εισηγείται η Γεωτεχνική Υπηρεσία του Δήμου
λόγω
αρμοδιότητας ( αφορούν διορθώσεις στα τέλη άρδευσης).
1. CARCIV ADRIAN: Διαγραφή ποσού 270,34 ευρώ από Άρδευση Δήμητρας έτους
2011(Χ.Κ.844/2012) Λάθος μέτρηση του υδρονομέα –ζητήθηκε και έγινε
επανέλεγχος. Να διαγραφεί ποσό 270,34 ευρώ. Να παραμείνει ποσό 2,52 ευρώ
για εξόφληση.
2. Τσιάρα Γεωργία Χρήστου Διαγραφή ποσού 85,00 ευρώ από άρδευση Αγιάς έτους
2011 ( Χ.Κ.811/2012) διότι δεν πότισε ούτε μια φορά λόγω έλλειψης νερού. Να
διαγραφεί ποσό 85,00 ευρώ και να παραμείνει ποσό 15,00 ευρώ για εξόφληση.
3. Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος Αριστ. Διαγραφή ποσού από άρδευση Αγιάς έτους
2012 (Χ.Κ.889/2012) ποσό 85,00 ευρώ διότι δεν πότισε ούτε μια φορά λόγω
έλλειψης νερού. Να διαγραφεί ποσό 85,00 ευρώ και να παραμείνει ποσό 15,47
ευρώ για εξόφληση.
4. Ράπτης Νικόλαος Αντ. Διαγραφή ποσού 30,00 ευρώ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου
(Χ.Κ.852/2012) του έτους 2011- δεν υπήρχε νερό δεν πότισε. Ζητά οριστική
διαγραφή από τους καταλόγους. Να διαγραφεί ποσό 30,00 ευρώ και να μην
ξαναχρεωθεί.
5. Βλάχος Κων/νος (Σωτηρίτσα) να διαγραφεί η εγγραφή από τον Χ.Κ. 852/2011 με
αιτιολογία Άρδευση Σκλήθρου 2011 και να δημιουργηθεί νέα σε κατάλογο με
οφειλέτη Βλάχο Κωνσταντίνο με διεύθυνση Σκλήθρο
6. Φιλίππου Κων/νος του Μιλτ. Διαγραφή ποσού 30,00 ευρώ από τέλη άρδευσης
Σκλήθρου (Χ.Κ.852/2012) του έτους 2011- δεν υπήρχε νερό δεν πότισε. Ναι να
διαγραφεί ποσό 30,00 ευρώ.
7. Σταματόπουλος Ιωάννης Αθαν. Διαγραφή ποσού 30,00 ευρώ από τέλη άρδευσης
Σκλήθρου του έτους 2011- δεν υπήρχε νερό δεν πότισε.Ζητά οριστική διαγραφή
από τους καταλόγους. Ναι να διαγραφεί ποσό 30,00 ευρώ.
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8. Ζιώγας Απόστολος Δημ. Διαγραφή ποσού 45,00 ευρώ από τέλη άρδευσης
Σκλήθρου του έτους 2011- δεν υπήρχε νερό δεν πότισε. Ναι να διαγραφεί ποσό
45,00 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: την διαγραφή - διόρθωση ή μη
ποσών από χρηματικούς καταλόγου»..








Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
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 και
τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση ή επιστροφή τελών διότι η χρέωση στους
βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους έγινε εσφαλμένα, με βάση τα στοιχεία που
προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα αιτήματα των
φορολογούμενων, όπως αυτά καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας
απόφασης.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας για
την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

