Σελίδα 1 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: ΩΚ05Ω6Ι-ΧΦΥ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.06 10:05:07
EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 3847/27-4-2015
Αριθμός Απόφασης
71/2015

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 24-4-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

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

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
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. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Λέτσιος Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τσιώνης Αστέριος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος
Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 1ο:

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

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπανός Ιωάννης,
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. 2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλιο".
Θέτουμε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω αιτήματα πολιτών (14) που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών
από τους
χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε λανθασμένα διότι οι οικίες τους
ηλεκτροδοτήθηκαν και δεν πρέπει να χρεώνονται πια με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
από τον Δήμο με Χρηματικό Κατάλογο, ή έγινε λανθασμένη χρέωση ως προς την φορολογητέα ύλη:
1.Αγγελής Ευθύμιος του Αχιλλέα
Με την από 17/12/2014 αίτησή του, ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Βελίκας έτους 2014
ποσού 98,58€ από το συνολικό ποσό 147,90€ και εξοφλήθηκε από τον αιτούντα ποσό 49,32 € που αντιστοιχεί
στο 1/3 της οφειλής. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ και βεβαίωση σύνδεσης (αρχικής ηλεκτροδότησης ) με
ημερομηνία 15/4/2014.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0554/2015 ποσό 98,58€ € από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
2 Σαμαρά Σπυριδούλα του Δημητρίου
Με την αριθμ. πρωτ. 17088/23-12-2014 αίτησή της, ζητά την διαγραφή των τελών καθαριότητας Βελίκας
έτους 2014 ποσό 42,50€, διότι το ακίνητό της ηλεκτροδοτήθηκε το έτος 2013. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ
(έτους 2013) με χρέωση 31 τ.μ.
Το αίτημά της γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 0554/2014 ποσό 42,50€ από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
3.Χρονάκη Μαρία
Με την αριθμ. Πρωτ.: 17080/23-12-2014 αίτησή της η Χρονάκη Μαρία ζητά την διαγραφή των τελών
καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Σωτηρίτσας έτους 2014 ποσό 68,00€, διότι το ακίνητό της ηλεκτροδοτήθηκε
στα τέλη του έτους 2013. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με χρέωση 12 τ.μ.
Το αίτημά της γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 0553/2014 ποσό 68,00€ από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής
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4.Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου
Με την αριθμ. Πρωτ. 16134/28-11-2014 αίτησή του ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
Σωτηρίτσας από το έτος 2012 έως το έτος 2014 διότι το ακίνητό του ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με χρέωση 24 τ.μ. και βεβαίωση σύνδεσης (αρχική ηλεκ/ση) με ημερομηνία 12/6/2012. Ο
αιτών εξόφλησε ήδη στην Υπηρεσία μας, το α’ εξάμηνο του 2012.
Να διαγραφεί ποσό 34,00€ από τον Χ.Κ. 0598/2015, ποσό 68,00 € από τον Χ.Κ. 0602/2015 και 68,00 € από
τον Χ.Κ. 0553/2015και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής .
5. Παπαδόπουλος Σπύρος του Στ.
Με την από 15/12/2015 αίτησή του ζητά την διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Βελίκας έτους
2014 ποσού 68,00€ διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του έτους 2013. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0554/2015 ποσό 68,00€ € από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
6. Γκουγκουλής Αστέριος Κων.
Με την από 16138/28-11-2014 αίτησή του, ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Αγιοκάμπου
έτους 2014 ποσού 102,00€ διότι ηλεκτροδοτήθηκε πριν πολλά έτη. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 70 τ.μ.
Επίσης ζητά επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλλε τα περασμένα έτη στον Δήμο μας .
Το πρώτο σκέλος του αιτήματός του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0552/2015 ποσό 102,00€ € από
τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
Για το δεύτερο σκέλος του αιτήματός του να επανέλθει με νέα αίτηση που να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
δικ/κά, όπως λογαριασμό ΔΕΗ και βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης.
7. Πουρνάρας Αχιλλέας Αθαν.
Με την από 15/12/2014 αίτησή του, ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Αγιοκάμπου έτους
2014 ποσού 68,00€ διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις αρχές Μαρτίου. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 26 τ.μ. .
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0552/2015 ποσό 68,00€ € από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2014 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
8.Μαδίκας Θωμάς
Με την αριθμ. Πρωτ. 16137/28-11-2014 αίτησή του ζητά μείωση κατά το ήμισυ των τελών καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου από το έτος 2014, διότι το ακίνητό του ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει
βεβαίωση σύνδεσης (αρχική ηλεκ/ση) με ημερομηνία 02/06/2014.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 0552/2015, ποσό 59,50€ από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2014, και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής .
9.Χουλιαρόπουλος Νικόλαος Δημ.
Με την αριθμ. πρωτ. 16135/28-11-2014 αίτησή του ζητά:
α. διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας ποσό 68,00 € διότι ηλεκτροδοτήθηκε.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ από το 2012 ( 15/7/2012) .
β. επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσό 68,00 € για το έτος 2013.
Τα αιτήματά του γίνονται δεκτά. Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τον Χ.Κ. 0553/2015, και να μην
ξαναχρεωθεί στο εξής .
10. Νταφίκος Δημήτριος Βας.
Με την από 12/11/2014 αίτησή του ζητά μείωση κατά 2/3 των τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
Σωτηρίτσας για το έτος 2014 (αρχικό ποσό 68,00 €), διότι το ακίνητό του ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει 1ο
λογαριασμό ΔΕΗ (24/4/2014).
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 0553/2015 ποσό 45,30€ από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2014 , και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής. Να εξοφληθεί ποσό 22,70 € για το
έτος 2014.
11. Μπάτσικας Βάϊος του Ιωάννη
Με την αριθμ. Πρωτ.:148/9-1-2015 αίτησή του ζητά την διόρθωση τελών καθαριότητας Βελίκας έτους 2014.
Προσκομίζει
-άδεια οικοδομής με 132 τ.μ./όροφο (πρόκειται για διώροφη οικοδομή) συνολικού εμβαδού 264 τ.μ.
-λογαριασμό ΔΕΗ σύμφωνα με τον οποίο χρεώνεται 115 τ.μ. για επαγγελματική στέγη
-υπεύθυνη δήλωση ότι στα λοιπά 149 τ.μ. κατοικεί ο ίδιος και δεν χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση
Επειδή η Υπηρεσία μας χρεώνει 352,00€ (που αντιστοιχούν σε 160 τ.μ. επαγγελματικής στέγης) ζητά
διόρθωση, δηλαδή να χρεώνεται με 149 τ.μ με οικιακό τιμολόγιο και όχι εκείνο της επαγγελματικής στέγης)

Σελίδα 4 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: ΩΚ05Ω6Ι-ΧΦΥ

Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί ποσό 98,70€ από τον Χ.Κ. 0554/2015, να εξοφληθεί το λοιπό
ποσό για το έτος 2014 και στο εξής να χρεώνεται με 160 τ.μ. *1,70€= 272,00 € ετησίως.
12. Περδίκης Γεώργιος του Κων.
Με την αριθμ. πρωτ. 14770/2/10/2014 αίτησή του ζητά την διαγραφή των τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Βελίκας έτους 2013 ποσό 655,60 € διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις αρχές Μαρτίου του έτους
2013.Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με 398 τ.μ. επαγγελματικής στέγης με ημερομηνία σύνδεσης 11/7/2013 .
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0600/2015 ποσό 327,50 € από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013 και το άλλο μισό ποσό να εξοφληθεί και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
13.Παπαιωάννου Πασχάλης
Με την από 7/4/2015 αίτησή του, ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφ/σμού Αγιοκάμπου έτους
2014 ποσού 34,00€ από το συνολικό ποσό 68,00€ διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις 26/6/2014. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με 13 τ.μ. .
Το αίτημά του γίνεται δεκτό. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ.0552/2015 ποσό 34,00€ € από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2014 και να μην ξαναχρεωθεί από το 2015 και στο εξής.
Επιπλέον υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω αιτήματα πολιτών για διάφορα τέλη ή για
αλλαγή του φορολογητέου προσώπου:
1.Τσοποτός Αντώνιος του Γεωργίου.
Με την από 11-2-2015 αίτησή του ζητά διαγραφή οφειλής από τέλη ακαθαρίστων εσόδων 2% έτους 2006 του
πρώην Δήμου Μελιβοίας διότι εξοφλήθηκε με το αριθμ. 788/ 14/8/2008 διπλότυπο είσπραξης στον Δ.
Μελιβοίας.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό και διαγράφουμε ποσό 219,79 € από τον Χ.Κ. 0724/2015 επειδή έχει ήδη
εισπραχθεί και εσφαλμένα καταχωρήθηκε ως οφειλή στην μετάπτωση.
2.Βαζάκας Απόστολος του Στυλιανού
Με την αριθμ. πρωτ. 839/28-1-2015 αίτησή του ζητά μεταφορά της χρέωσης των τελών άρδευσης Στομίου
έτους 2014 από τον πατέρα του Βαζάκα Σωτήριο του Αποστόλου στον ίδιο διότι εκείνος είναι ο αρδευτής των
αγροκτημάτων.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό . Διαγράφουμε ποσό από τον Χ.Κ. 0283/2015 ποσό 328,19€ και δημιουργούμε
έναν νέο Χ.Κ. με την ίδια χρέωση στον οφειλέτη Βαζάκα Απόστολο του Στυλιανού.
3.Νικούλης Αθανάσιος του Ζήση.
Με την αριθμ. πρωτ. 17087/23-12-2014 αίτησή του ζητά διαγραφή χρεώσεων Οικογενειακού τάφου ετών
2008-2009 που αφορούσαν τον ενταφιασμένο Γκιώρκα Θρασύμβουλο διότι ουδέποτε ανέλαβε την υποχρέωση
αυτή και η χρέωση έγινε εκ παραδρομής από τον πρώην Δήμο Αγιάς.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό, και διαγράφουμε ποσό 150,00 € από τον Χ.Κ. 0694/2015 για Οικογενειακό τάφο
έτους 2008 και ποσό 150,00 € από τον Χ.Κ. 0672/2015 για Οικογενειακό Τάφο έτους 2009.
4.Μαγαλιός Μαργαρίτης του Γραμμένου
Βεβαιώθηκαν με τον Χ.Κ. 20/2015 από την Οικονομική Υπηρεσία τα ενοίκια όλου τους έτους ενώ είχε
πλρώσει με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.
Να διαγραφεί ποσό 200,00 € ενοίκιο μηνός Ιανουαρίου 2015 από τον Χ.Κ. 20/2015 διότι έχει ήδη εξοφληθεί
ήδη με το αριθμ. 160/21-1-2015 διπλότυπο είσπραξης
Ακολουθούν τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που αφορούν σε τέλη άρδευσης χρήσης 2013 και 2014. Τα
δικαιολογητικά των αιτούντων υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν από το αρμόδιο γραφείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Στην υπηρεσία μας διαβιβάσθηκαν με τα αριθμ. πρωτ. 15703/19-11-2014 και 1063/4-2-2015
έγγραφα οι προτεινόμενες διορθώσεις:
Συγκεκριμένα:
1. Πράπας Νικόλαος του Δημητρίου
Ζητά διαγραφή τελών Άρδευσης Σκλήθρου έτους 2014 ποσό 68,50€ από το αρχικό ποσό των 100,00€ διότι
τα αρδευόμενα στρέμματα είναι 6,3 .
Να διαγραφεί ποσό 68,50€ από τον Χ.Κ. 0285/2015 και να παραμείνει ποσό 31,50€ για εξόφληση και τα
χρεώνεται για 6,3 στρ. από το 2015 και στο εξής.

Σελίδα 5 από 6
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: ΩΚ05Ω6Ι-ΧΦΥ

2. Παπακώστας Κων/νος του Χρ.
Ζητά διαγραφή ποσού 67,82€ από τέλη άρδευσης –Γεώτρηση Μεγαλοβρύσου 2014 διότι το ίδιο κτήμα
χρεώνεται στον αδελφό του Παπακώστα Βάϊο.
Να διαγραφεί ποσό 67,82€ από τον Χ.Κ. 0291/2015 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής
3. Νικολαίδης Θεόφιλος
Ζητά διαγραφή τελών Άρδευσης Νερομύλων έτους 2014 ποσό 15,00€ από το αρχικό ποσό των 40,00€ διότι
τα αρδευόμενα στρέμματα είναι 5 .
Να διαγραφεί ποσό 15,00€ από τον Χ.Κ. 0288/2015 και να παραμείνει ποσό 25,00€ για εξόφληση και τα
χρεώνεται για 5 στρ. από το 2015 και στο εξής.
4. Δαλαβίκα Αντωνία
Ζητά διαγραφή τελών Άρδευσης Νερομύλων έτους 2014 ποσό 48,28€ από το αρχικό ποσό των 199,00€ διότι
έγινε λάθος χρέωση ωρών.
Να διαγραφεί ποσό 48,28€ από τον Χ.Κ. 0284/2015 και να παραμείνει ποσό 150,52€ προς εξόφληση.
5. Παπαδημητρίου Ελένη
Ζητά διαγραφή ποσού 3,75€ από τέλη άρδευσης –Γεώτρηση Μεγαλοβρύσου 2014 και ποσό 33,91 € από
άρδευση Μεγαλοβρύσου έτους 2014 -γεώτρηση διότι το ίδιο κτήμα χρεώνεται στον σύζυγό της Σινιώρη
Απόστολο.
Να διαγραφεί ποσό 3,75€ από τον Χ.Κ. 0296/2015 και ποσό 33,91 € από τον Χ.Κ. 0291/2015 να μην
ξαναχρεωθεί στο εξής
6. Ριζάκης Μιχαήλ του Ιωάννη-Σωτηρίτσα
Χρεώθηκαν εκ παραδρομής από την αρμόδια υπηρεσία για τέλη άρδευσης ετών 2011, 2012, 2013 στη θέση
Μελίσσια της Τ.Κ. Σωτηρίτσας, στον Ριζάκη Μιχαήλ του Ιωάννη ενώ οι παραπάνω χρεώσεις ανήκουν στην
Ριζάκη Αντωνία σύζυγος Μιχαήλ –κάτοικος Σωτηρίτσας.
Να διαγραφούν οι οφειλές από τον Χ.Κ. 0444/2015 ποσό 214,60 €, από τον Χ.Κ. 0721/2015 ποσό 157,50€ και
ποσό 88,01 για τέλη άρδευσης Μελίσσια Τ.Κ. Σωτηρίτσας και να δημιουργηθούν νέοι Χ.Κ. στην υπόχρεο
Ριζάκη Αντωνία συζ. Μιχαήλ κάτοικος Σωτηρίτσας με τα αντίστοιχα ποσά. Να κοινοποιηθούν άμεσα οι
οφειλές στην παραπάνω
7. Φιλίππου Κων/νος Μιλτιάδη
Ζητά διαγραφή τελών Άρδευσης από πηγές Σκλήθρου έτους 2013 ποσό 50,00€ διότι δεν ποτίζει πια από το
δίκτυο.
Να διαγραφεί ποσό 50,00€ από τον Χ.Κ. 0421/2015 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος
είπε στην τοποθέτησή του: «Πρόεδρε θα υπερψηφίζουμε. Θα θέλαμε όμως την επόμενη φορά, που θα
ξανάρθει τέτοιο θέμα, στην εισήγηση να αναφέρονται οι Υπηρεσίες και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που
προτείνουν τις διορθώσεις και τις διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006,
- τα αιτήματα των οφειλετών,
- τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,
και μετά από συζήτηση

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.
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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 71/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

