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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
48/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 25ο :

Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους άρδευσης.

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
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. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
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 ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας μέχρι
οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους
2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες του
προγράμματος Life+.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 25ο : Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους άρδευσης.
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Με τις 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
συμβουλίου.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας υποβάλλουμε (5) πέντε αιτήματα πολιτών που
ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους τελών Άρδευσης
διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα, ή έγινε λάθος χρέωση λόγω συνωνυμίας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και των αρμοδίων
οργάνων,
 τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
 τα αιτήματα των οφειλετών και
 τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους τελών
Άρδευσης διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα, ή έγινε λάθος χρέωση λόγω συνωνυμίας,
με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα
αιτήματα των παρακάτω φορολογούμενων:
1. Τσιτσές Βασίλειος του Επαμεινώνδα - Ομόλιο
Διαγραφή ποσού 656,60€ από Άρδευση Ομολίου 2011 Α’ αρδευτική περίοδο
2011, αφού υπάρχει εισήγηση του Υδρονομέα ότι έγινε σε λάθος όνομα η
βεβαίωση και καταγραφή ωρών χωρίς να ποτίζει.
Οι ώρες να βεβαιωθούν στο σωστό όνομα, αν αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί.
2. Σιούρας Μιχάλης του Ευαγγέλου - Ομόλιο.
Διαγραφή ποσού 60,88€ από Άρδευση Ομολίου 2011 Α’ αρδευτική περίοδο 2011
από το αρχικά βεβαιωμένο ποσό των 452,88 ευρώ, από το οποίο εξόφλησε
392,00€, αφού υπάρχει εισήγηση του Υδρονομέα ότι η αυξημένη χρέωση
οφείλεται σε δικό του λάθος.
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3. Καρέντζος Ρίζος του Κων/νου - Στόμιο.
Διαγραφή ποσού 120,00€ από Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου 2011 Α’ αρδευτική
περίοδο, από το αρχικά βεβαιωμένο ποσό των 175,00 ευρώ, αφού υπάρχει
εισήγηση του Υδρονομέα ότι έγινε εσφαλμένη χρέωση. Παραμένει ποσό 55,00€
βεβαιωμένο για εξόφληση.
4. Μπουρντένας Χρήστος του Ευθυμίου - Αετόλοφος.
Διαγραφή ποσού 348,70€ από Β’ Αρδευτική περίοδο 2011 Αετολόφου – Θέση
Αλώνια –Γήπεδο, από το αρχικά βεβαιωμένο ποσό των 498,70€, αφού
διαπιστώθηκε βλάβη στο δίκτυο, την οποία βεβαιώνει η Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας. Παραμένει ποσό 150,00€ βεβαιωμένο για εξόφληση.
5. Σκυθιώτης Ευάγγελος του Κων/νου - Σκλήθρο.
Διαγραφή ποσού 30,00€ από τον Σκυθιώτη Ευάγγελο που του βεβαιώθηκαν για
τέλος Άρδευσης και να γίνει συμπληρωματικός κατάλογος στα ονόματα των: α)
Τζάρτα Ανδρέα και β) Πολίτη Αντώνη, από το 2010 και μετά, στους οποίους είχε
πουλήσει μέρος της ιδιοκτησίας του. Στο Σκυθιώτη Ευάγγελο παραμένει
βεβαιωμένο ποσό 30,00€ από το αρχικό των 60,00€.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας για
την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

