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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 27-2-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 17ο :

Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μμ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2259/23-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος2
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Στάθης Νικόλαος
23. Συρακούλης Γεώργιος
3
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
26. Μαυρογιάννης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
3
Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
2
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου, Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γεώτρησης στη θέση «Ντακούλα»
Τ.Κ. Ανατολής στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου με σκοπό την αξιοποίησή της.
(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για την
απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. (Εισήγηση:
Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 17ο :

Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης
Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«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.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλιο».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σας υποβάλλουμε αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή
διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα ή
έγινε διπλοχρέωση ή έγινε λάθος χρέωση λόγω συνωνυμίας.
Ειδικότερα σας παραθέτουμε τα παρακάτω:
Α. Αιτήματα οφειλετών που νομιμοποίησαν και ηλεκτροδότησαν τα αυθαίρετά τους με
τον σχετικό Νόμο κατά τη διάρκεια του έτους 2012 και αφού έλαβαν τον πρώτο
λογαριασμό της ΔΕΗ τον καταθέτουν στον Δήμο και ζητούν να διαγραφούν τα τέλη
καθαριότητας που τους έχουν επιβληθεί:
1.Λώλου Σοφία του Γεωρ. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Σωτηρίτσας 2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό
34,00 ευρώ και τα λοιπά 34,00 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί.
2. Γουργιώτης Βασίλειος του Ιω. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Βελίκας 2012 ποσό 42,50 ευρώ διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2012. Να
εξοφληθεί ποσό 85,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 42,50 ευρώ να δια- γραφεί και να
μην ξαναχρεωθεί.
3. Ζαχαριάδης Παύλος Συμ. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Αγιοκάμπου 2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάιο του 2012 . Να εξοφληθεί το μισό
ποσό 15,30 ευρώ και τα λοιπά 15,30 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί.
4.Μπατζιάνας Ηλίας Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού Αγιοκάμπου
2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό 34,000
ευρώ και τα λοιπά 34,00 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί
5. Ντάσιος Λέωνίδας Αθαν. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Αγιοκάμπου 2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό
34,00 ευρώ και τα λοιπά 34,00 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί
6.Ευαγγέλου Βασίλειος Σπ. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Αγιοκάμπου 2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό
42,50 ευρώ και τα λοιπά 42,50 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί.
7.Σιάπικα Ασημίνα Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού Σωτηρίτσας
2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό 34,00 ευρώ
και τα λοιπά 34,00 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί
8.Σωτηρίου Βάιος Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού Αγιοκάμπου
2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2012 . Εξόφλησε το μισό ποσό 30,00 ευρώ
και τα λοιπά 29,50 ευρώ να διαγραφούν και να μην ξαναχρεωθεί
9.Σιμούλη Ευαγγελία Σπυρ. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού
Αγιοκάμπου των ετών 2011-2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις αρχές του 2011 στο
όνομα του πατέρα της Σιμούλη Σπυρ. Προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά. Να
διαγραφούν ποσά 52,00 ευρώ από το 2011 και 68,00 ευρώ από το έτος 2012.
10. Σιουζουλή Αντιγόνη συζ. Βασιλείου είναι κάτοχος μιας οικίας στη Βελίκα η οποία
ηλεκτροδοτήθηκε το 2009 σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και
παράλληλα πλήρωνε τα σχετικά τέλη στον Δήμο Ζητά επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντων από το 2009-2012 Εγκρίνεται να επιστραφεί ποσό 275,20 ευρώ από το
2010-2012.
11.Σπυρούλης Ευάγγελος Φωτίου Ζητά διόρθωση του εμβαδού της οικίας του στα
τέλη καθ/τας και ηλεκτρ/σμού στη Βελίκα από 55 τ.μ. σε 25 τ.μ. Από το 2011 και στο
εξής χρεώνεται ορθά. Όμως έχει ανεξόφλητες οφειλές από τα έτη 2008 -2009-2010
διότι απαιτεί να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις . Κατά συνέπεια θα πρέπει να διαγραφεί
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ποσό 39,00 ευρώ/ έτος από τα έτη 2008,2009,2010 και παραμένει ποσό 32,50 ποσό/
έτος για τα ίδια έτη προς εξόφληση.
12. Παπαρσένος Αλέξανδρος Δημ. Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας &
ηλεκτρ/σμού Βελίκας 2012 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2012 . Να διαγραφεί
ποσό 34,00 ευρώ και τα λοιπά 34,00 ευρώ να εξοφληθούν και να μην ξαναχρεωθεί με
Χ.Κ.
13.Δημηνίκος Γεώργιος του Βάϊου –Σωτηρίτσα Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας
Σωτηρίτσας από το έτος 2004 έως το 2012 διότι χρεώνεται για 312 τ.μ. ενώ το σωστό
είναι 160 τ.μ. Τα λοιπά ηλεκτροδοτούνται και το αντίστοιχο τέλος εισπράττεται μέσω
ΔΕΗ. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει διαγραφή ποσό 182,40 ευρώ από το έτος 2004,
ομοίως και το 2005, ποσό 197,60 ευρώ από το έτος 2006, ομοίως για το
2007,2008,2009,2010,2011 και ποσό 265,20 ευρώ από το έτος 2012. Στο εξής να
χρεώνεται με 160 τ.μ. στον ΧΚ των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Σωτηρίτσας.
Β. Αιτήματα οφειλετών ή της υπηρεσίας για διορθώσεις σε χρεώσεις τελών χρήσης
κοιμητηρίου Αγιάς ετών 2011-2012:
1. Χατζηνούλα Σταυρούλα –διαγραφή τέλους κοιμητηρίου Αγιάς 2011 ποσό 25,00
ευρώ διότι χρεώθηκε εσφαλμένα δύο τάφους.
2. Χασιώτη Ιωάννα (Χα Γεωργίου) διαγραφή τέλους κοιμητηρίου Αγιάς 2012 ποσό
25,00 ευρώ διότι χρεώθηκε εσφαλμένα δύο τάφους για το 2012
3. Παπαρίζος Ριζάκος διαγραφή τέλους κοιμητηρίου Αγιάς 2012 ποσό 25,00 ευρώ
διότι έγινε εκταφή το 2012 και εσφαλμένα χρεώθηκε
4. Σιμούλη Ειρήνη διαγραφή τέλους κοιμητηρίου Αγιάς 2011 -2012 ποσό 50,00 ευρώ
διότι διατηρεί και χρεώνεται για οικογενειακό τάφο και εσφαλμένα χρεώθηκε τέλος
διατήρησης απλού τάφου
5. Αργυρούλης Μάριος διαγραφή τέλους διατήρησης οικογενειακού τάφου για τα έτη
2011-2012 - 150,00 ευρώ /έτος - εσφαλμένα χρεώθηκε
6. Γουργιώτη Φωτεινή Αποστόλου διαγραφή τέλους διατήρησης οικογενειακού
τάφου του έτους 2012,ποσό 150,00 ευρώ διότι τον Μάρτιο του ίδιου έτους
χρησιμοποιήθηκε για άλλον θανόντα.
7. Κουτσογιάννης Γεώργιος του Βασιλείου διαγραφή τέλους διατήρησης
οικογενειακού τάφου του έτους 2012,ποσό 150,00 ευρώ διότι ο τάφος
χρησιμοποιήθηκε για άλλον θανόντα
Γ. Αιτήματα οφειλετών ή της υπηρεσίας που αφορούν στα τέλη άρδευσης και
αποτελούν εισήγηση της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας :
1. Κληρονόμοι Φιλίππου Δημ. διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 ποσού
100,00 ευρώ διότι προσκόμισε Ε1 που το κτήμα φαίνεται ως ξερικό.
2.Αλεξανδράκης Κων/νος Γεωργίου διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012
ποσού 50,00ευρώ. Να παραμείνει ποσό 25,00 ευρώ για εξόφληση.
3.Σκυθιώτης Ευάγγελος Κων. διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 ποσού
10,00 ευρώ. Να παραμείνει ποσό 40,00 ευρώ για εξόφληση.
4.Τζιάρτας Ανδρέας διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 ποσού 18,75
ευρώ. Να παραμείνει ποσό 6,25 ευρώ για εξόφληση
5.Πραντζίδου Αικατερίνη Δημ. διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012
ποσού 30,00 ευρώ. Να παραμείνει ποσό 20,00 ευρώ για εξόφληση
6.Τσαγκούλης Αθανάσιος Δημ. διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012
ποσού 55,00 ευρώ. Να παραμείνει ποσό 20,00 ευρώ για εξόφληση
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7.Τσαρούχας Δημήτριος Γρηγ. διαγραφή τέλους άρδευσης Μελιβοίας 2012–θέση
Μαλάτη ποσού 25,00 ευρώ.
8.Θεούλης Κων/νος Νικ. διαγραφή τέλους άρδευσης Μεγαλοβρύσου έτους 2012–
ποσού 17,50 ευρώ.
9.Γερογιάννης Απόστολος Γεωρ. διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2011-2012 ποσό
30,00 ευρώ και 50,00 ευρώ αντίστοιχα διότι το Ε1 που προσκόμισε δείχνει τα
κτήματα ως μη αρδευόμενα.
10.Καλαμπούκα Τατιανή Δημ. διαγραφή τέλους άρδευσης Αγιάς έτους 2011 ποσό
20,00 ευρώ.
11.Χουλιάρας Δημήτριος Αστ. Διαγραφή ποσού 123,20 ευρώ από άρδευση Ομολίου
α’ περ.2011 διότι είναι λάθος καταγραφή ωρών από τον υδρονομέα. Παραμένει ποσό
102,20 ευρώ πλέον την προσαύξηση για εξόφληση.
12.Βάλλας Απόστολος Δημ. Διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 ποσού
50,00 ευρώ.
13.Ζιώγας Απόστολος Δημ. Διαγραφή τέλους άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 ποσού
75,00 ευρώ.
14.Δαλέρα Μαρία Ιω. Διαγραφή τέλους άρδευσης Τ.Κ. Στομίου έτους 2012 ποσό
56,88 ευρώ σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προέδρου.
15.Μπλέτσα Καλλιόπη του Στ. Διαγραφή τελών από αρδευτικά αυλάκια Βελίκας ετών
2003-2007 ποσό 17,61 ευρώ /έτος –σύνολο 88,05 ευρώ σύμφωνα με την βεβαίωση του
Αντιδημάρχου ΔΕ Μελιβοίας.
16.Γκουντάρας Δημοσθένης Βασιλείου Διαγραφή τελών άρδευσης (αρδευτικά
αυλάκια Βελίκας 2011-2012) ποσό 10,00 ευρώ /έτος διότι δεν ποτίζει σύμφωνα με την
βεβαίωση του Αντιδημάρχου ΔΕ Μελιβοίας.
17.Γαλάνης Θωμάς –Λάρισα ζητά επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ή
συμψηφισμό ποσού 15,00 ευρώ που προκύπτει από εσφαλμένη χρέωση κυβικών
άρδευσης από Άρδευση Μεταξοχωρίου έτους 2012. Αναλυτικά: χρεώθηκε με 141,68
ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί 126,68. Το λοιπό ποσό θα συμψηφιστεί με το τέλος
χρήσης κοιμητηρίου Μεταξοχωρίου έτους 2013.
18.Κωνσταντέλιας Νέστορας του Ρίζου Διαγραφή τέλους άρδευσης Τ.Κ. Στομίου
έτους 2012 ποσό 42,35 ευρώ σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προέδρου από το σύνολο
142,35 ευρώ λόγω εσφαλμένης χρέωσης . Παραμένει ποσό 100,00 ευρώ για εξόφληση .
19. Καστρινός Ρίζος Σωτ. Διαγραφή τέλους άρδευσης Τ.Κ. Στομίου έτους 2012 ποσό
50,00 ευρώ σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προέδρου από το σύνολο 111,15 ευρώ λόγω
εσφαλμένης χρέωσης . Παραμένει ποσό 61,15 ευρώ για εξόφληση .
Ακολουθούν δύο διορθώσεις υπόχρεων διότι λόγω συνωνυμίας προέκυψε
εσφαλμένη χρέωση.
α. Χρεώθηκε για τέλος άρδευσης Γκούτζιμπο έτους 2012 ο Βαλάρης Δημήτριος του
Βασιλείου ποσό 156,80 ευρώ ενώ θα πρέπει να διαγραφεί και να δημιουργηθεί νέος
Χ.Κ. με υπόχρεο τον Βαλάρη Δημήτριο του Κων/νου με το ίδιο ποσό.
β. Χρεώθηκε για τέλος άρδευσης Τ.Κ. Στομίου έτους 2012 ο Μυλωνάς Γεώργιος του
Ιωάννη –Αετόλοφος ποσό 81,90 ευρώ ενώ θα πρέπει να διαγραφεί και να δημιουργηθεί
νέος Χ.Κ. με υπόχρεο τον Μυλωνά Γεώργιο του Ιωάννη με διεύθυνση Στόμιο με το
ίδιο ποσό.
Τέλος να διαγραφεί ο Χ.Κ. 883/2013 «Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Καρίτσας»
ποσό 2434,24 ευρώ διότι ενώ είχε εισπραχθεί βεβαιώθηκε από άλλον εισπράκτορα εκ
παραδρομής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών κου Ιωάννη Σπανού,
- τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006,
- τα αιτήματα των οφειλετών και
- τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση 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 του
Δήμου για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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