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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 27-3-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4o:

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

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3732/21-3-2014
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. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος1
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τσαγκάλης Αντώνιος
Απόντες
22. Βαλάρης Γεώργιος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μπελιάς Αντώνιος
25. Στάθης Νικόλαος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας 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 αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί πρώτο το
15ο θέμα της συνεδρίασης και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 4o:

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

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος 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.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλιο».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σας υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που
ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση
έγινε εσφαλμένα επειδή οι οικίες τους ηλεκτροδοτήθηκαν και δεν πρέπει να χρεώνονται
με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ή έγινε εσφαλμένη χρέωση λόγω
συνωνυμίας ή εξοφλήθηκαν παλαιότερα και δεν έγινε η διαγραφή από τους χρηματικούς
καταλόγους.
1. Τσιάντας Νικόλαος Ηλ.
Ζητά διαγραφή ποσού 39,54€ (Χ.Κ. 661/2014) από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2013 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάιο του 2013.
Το λοιπό ποσό το έχει ήδη εξοφλήσει. Να διαγραφεί και να μην ξαναχρεωθεί από το
2014 και στο εξής.
2. Δεληαργύρης Γεώργιος αίτηση με αριθμ. πρωτ. 11040/26-7-2013
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Η σύζυγος του έχει στην κατοχή της μια οικία (ως μοναδική κληρονόμος του πατέρα της
Ευσταθίου Γεωργίου) στον Αγιόκαμπο. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα
του θανόντα Ευσταθίου Γεωργίου και ο λογαριασμός των τελών καθαριότητας στο
όνομα του γαμπρού του Δεληαργύρη Γεώργιου.
Στη συνέχεια ζητά:
α)διαγραφή των δύο τελευταίων ετών 2011-2012 που χρεώθηκε από τον Δήμο μας
ποσό 195,00 € από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2011 (Χ.Κ.
288/2014) και ποσό 255,00 € από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Αγιοκάμπου 2012 (Χ.Κ. 323/2014) διότι τα αντίστοιχα τέλη χρεώνονται στην ΔΕΗ.
Προσκομίζει λογαριασμούς ΔΕΗ.
β) ζητά επιστροφή χρημάτων για τα τελευταία 12-13 χρόνια.
Όταν η ηλεκτροδότηση του οικήματος είναι στο όνομα του Ευσταθίου Γεωργίου και η
χρέωση του ακινήτου από τον Δήμο Μελιβοίας ήταν στον Δεληαργύρη Γεώργιο που
διέμενε στο εν λόγω κτίριο και αφού ο τελευταίος εξοφλούσε όλους τους λογαριασμούς
δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί από τον Δήμο και να διαπιστωθεί ότι το εν λόγω ακίνητο
ήταν το ίδιο με εκείνο του Ευσταθίου Γεωργίου. Επίσης η παροχή ύδρευσης μετά από
αντιπαραβολή με την ΔΕΥΑ ήταν επίσης στο όνομα του Δεληαργύρη Γεωργίου .
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 195,00 € από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Αγιοκάμπου 2011 (Χ.Κ. 288/2014) και ποσό 255,00 € από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012 (Χ.Κ. 323/2014). Δεν εγκρίνεται η επιστροφή
χρημάτων διότι είναι ελλιπή τα δικαιολογητικά (αποδείξεις διπλοπληρωμής) που
επισυνάπτονται.
3. Παπαγεωργίου Εμμανουήλ του Δημητρίου αίτησή με αριθμ. πρωτ. 17371/1511-2013
Ζητά διαγραφή ποσού 72,25€ (Χ.Κ. 323/2014) από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2012 και 144,50€ (Χ.Κ. 661/2014) από τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2013 διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον
Ιούλιο του 2012. Προσκομίζει λογαριασμούς ΔΕΗ.
Να διαγραφεί και να μην ξαναχρεωθεί από το 2014 και στο εξής.
4. Χριστακόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου αίτηση με αριθμ.πρωτ. 17173/14-112013
Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τα έτη 2012 ποσό 5,77 €
από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2012 (Χ.Κ. 323/2014)
και ποσό 287,30€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2013 (Χ.Κ.
661/2014) και επιστροφή ποσού 281,53 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
2012 και 219,70 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους
2011.Προσκομίζει λογαριασμούς ΔΕΗ και βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης με
ημερομηνία 25/1/2011.
Εγκρίνεται η διαγραφή των ανωτέρω ποσών και η επιστροφή χρημάτων ποσού 501,23€
ως αχρεωστήτως καταταβληθέντων.
5. Καραγιάννη Αντωνία του Κων/νου σύζυγος Κανιούδη Αντωνίου
Με την από 20/1/2014 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού 34,00€ από τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2013 (Χ.Κ. 662/2014) διότι ηλεκτροδοτήθηκε
τον Φεβρουάριο του 2013 στο όνομα του Κανιούδη Αντωνίου.
Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ (Χ.Κ. 662/2014)και να μην ξαναχρεωθεί από το 2014
και στο εξής.
6. Μπάτσικας Ξενοφών
Με αίτημά του ο Ξενοφών Μπάτσικας ζητά διαγραφή ποσού 81,60€ από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας. Η ηλεκτροδότηση του ακινήτου είναι στο
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όνομα της συζύγου του Μπάτσικα Δήμητρα η οποία προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ στον
οποίο δεν διακρίνονται τα τ.μ. . Επιπλέον δεν είναι ο πρώτος λογαριασμός.
Ζητήθηκαν επιπλέον δικαιολογητικά-δεν εγκρίνεται το αίτημά του μέχρι την
προσκόμιση των ζητηθέντων δικ/κών.
Ακολουθούν περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων οφειλετών λόγω συνωνυμίας και ορθή
χρέωση των αναλογούντων τελών:
1. Χρεώθηκε στον Ανδρίτσιο Ιωάννη του Δημητρίου ποσό 349,58 ευρώ από τέλη
άρδευσης Μελιβοίας έτους 2013 –γεώτρηση θέση Ασπρόγια. Να διαγραφεί η
εγγραφή από τον Χ.Κ. 687/2014 και να γίνει νέα εγγραφή με υπόχρεο τον Ανδρίτσο
Ιωάννη του Κων/νου με δ/νση: Μελιβοία
2. Χρεώθηκε στον Κουτσογιάννη Χαράλαμπο του Περικλή -Αγιά ποσό 75,68 ευρώ
από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Νερομύλων έτους 2013 (Γεώτρηση Μισίτσι). Να διαγραφεί
η εγγραφή από τον Χ.Κ. 672/2014 και να γίνει νέα εγγραφή με υπόχρεο τον
Κουτσογιάννη Γεώργιο υιο του θανόντος Κουτσογιάννη Χαριλάου με δ/νση :
Νερόμυλοι
3. Χρεώθηκε στον Γεροφώτη Γεώργιο (Χρήστος) –Αγιά ποσό 25,00 ευρώ από τέλη
άρδευσης από πηγές Σκλήθρου έτους 2013 και 25,00 ευρώ από τέλη άρδευσης από
πηγές Σκλήθρου έτους 2012. Να διαγραφεί η εγγραφή από τον Χ.Κ. 668/2014 ποσό
25,00 € και από τον Χ.Κ. 569/2014 ποσό 25,00 και να γίνει νέα εγγραφή στον ήδη
υπάρχοντα υπόχρεο: Γεροφώτη Γεώργιο του Χρήστου με δ/νση: Φαρμακίδου 36
Λάρισα.
4. Χρεώθηκε στον Στεφανούλη Νικόλαο του Δημητρίου –Αμυγδαλή ποσό 10,00 €
από τέλη άρδευσης από πηγές Τ.Κ. Μελιβοίας έτους 2013 (Χ.Κ. 693/2014) και ποσό
10,00 ευρώ από άρδευση Τ.Κ. Μελιβοίας έτους 2012 (αρδευτικά αυλάκια Βελίκας
(Χ.Κ. 464/2014). Να διαγραφεί η εγγραφή από τον Χ.Κ. 693/2014 ποσό 10,00 € και
από τον Χ.Κ. 464/2014 ποσό 10,00€ και να γίνει νέα εγγραφή με υπόχρεο τον
Στεφανούλη Νικόλαο του Δημητρίου και της Παρασκευής με δ/νση: Μελιβοία
40003.
5. Παππάς Κωνσταντίνος Γεώργιος (αριθμ. πρωτ. 13915/17-9-2013)
Χρεώθηκε στον Παππά Κωνσταντίνο του Γεωργίου –Κουμουνδούρου 4 Λάρισα
τέλη καθαριότητας Αγιοκάμπου και Σωτηρίτσας. Μετά την εξέταση των
δικαιολογητικών που προσκόμισε Υ/Δ και Ε9 διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος μιας
μόνο οικίας στην Σωτηρίτσα στον οικισμό Αεροπόρων για την οποία έχει εξοφλήσει τα
αναλογούντα τέλη. Τα λοιπά ανεξόφλητα τέλη ανήκουν στον Παππά Κωνσταντίνο του
Γεωργίου κάτοικο Αγιοκάμπου –είναι ιδιοκτήτης ενός οικήματος στον Αγιόκαμπο που
το νοικιάζει σε αλλοδαπούς.
Να μεταφερθούν όλες οι οφειλές που αφορούν τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου στον υπόχρεο Παππά Κων/νο του Γεωργίου )αρ. υδρομ.
ΑΓΙ-423 με δ/νση Αγιόκαμπο 40003.
ΧΚ 312/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2005 - 48,00€
ΧΚ 317/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2006 - 52,00€
ΧΚ 302/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2007 - 52,00€
ΧΚ 306/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2008 - 52,00€
ΧΚ 311/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2009 - 52,00€
ΧΚ 303/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2010 - 52,00€
ΧΚ 288/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2011 - 52,00€
ΧΚ 323/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012 - 68,00€
ΧΚ 303/2014 Τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2013 - 68,00€
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6. Χρεώθηκε στον Μπάτσικα Βασίλειο Νικολάου –Νικοτσάρα 8 Λάρισα ποσό
21,56 ευρώ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Σωτηρίτσας έτους 2013 (Γεώτρηση θέση
Μετόχι). Να διαγραφεί η εγγραφή από τον Χ.Κ. 683/2014 και να γίνει νέα εγγραφή
με υπόχρεο τον Μπάτσικα Βασίλειο Στεφάνου με δ/νση : Μελιβοία
7. Παλάκας Ευθύμιος του Θωμά
Οφείλει στον Δήμο Αγιάς από ύδρευση 2009-2010 Ομολίου- Παλιοπύργου ποσό 335,26
€ πλέον τις προσαυξήσεις. Ζητά διαγραφή των ποσών και θα προσκομίσει τις σχετικές
αποδείξεις. Απορρίπτεται το αίτημά του ως αβάσιμο διότι δεν έχει προσκομίσει ακόμη
τις σχετικές αποδείξεις
Ακολουθούν πέντε περιπτώσεις διαγραφής ποσών όπου οι οφειλέτες έχουν
εξοφλήσει τις οφειλές τους και παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται ακόμη οι χρεώσεις ή
χρεώθηκαν από την υπηρεσία μας εκ παραδρομής:
1.Σουγιάννη Χαρίκλεια –να διαγραφεί ποσό 116,80 ευρώ από τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού Σωτ-2009 από τον Χ.Κ. 304/2014 διότι εξοφλήθηκε με το
αριθμ.529/14-7-2010 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Μελιβοίας.
2.Κάμπιγκ Αιγέας βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής τα τέλη παρεπιδημούντων των ετών
2009-2010 ενώ έχουν εξοφληθεί με οίκοθεν είσπραξη στον πρώην Δήμο Μελιβοίας με
τα διπλότυπα είσπραξης 1070/4-10-2010 για το έτος 2010 και 817/26-9-2009 για το
έτος 2009.
Να διαγραφούν τα ποσά 151,81€ και 121,01 € από τον Χ.Κ. 326/2014 που αφορούν
τέλη παρεπιδημούντων των ετών 2009-2010.
3. Χρεώθηκε στον Σιμούλη Απόστολο του Ιωάννη εκ παραδρομής διπλή εγγραφή για
άρδευση Αγιάς έτους 2011–πάγιο άρδευσης από πηγές ποσό 25,00 €. Εξοφλήθηκε με το
αριθμ. 2717/16-10-2012 διπλότυπο είσπραξης η μία εγγραφή. Να διαγραφεί ποσό 25,00
ευρώ από τον Χ.Κ. 466/2014.
4.Γκλέτος Γεώργιος Σταύρου να διαγραφεί ποσό 300,00 ευρώ –έκτακτα έσοδα
παρελθόντων ετών που αφορά σε επιβολή προστίμου βάσει της αριθμ. 24/2000
Απόφασης Δ.Σ. Μελιβοίας από τον Χ.Κ. 877/2014 διότι εξοφλήθηκε στον πρώην Δήμο
Μελιβοίας με το αριθμ. 224/6-4-2005 διπλότυπο είσπραξης.
5.Μαλαχτάρης Μιχαήλ (Ιωάννης )
Χρεώθηκε για διατήρηση απλού τάφου Μεγαλοβρύσου ετών 2013 -2014. Να διαγραφεί
ποσό 15,00 ευρώ από διατήρηση απλού τάφου Μεγαλοβρύσου έτους 2014 (Χ.Κ.
953/2014) διότι έγινε εκταφή στις 2/1/2014 και δεν έπρεπε να χρεωθεί.
Επίσης από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιήλθαν στην υπηρεσία μας τα
παρακάτω θέματα για διόρθωση ή διαγραφή τελών άρδευσης της περασμένης
αρδευτικής περιόδου ως επί το πλείστον:
1.Γελαδάρης Στέφανος του Δημητρίου –Σκλήθρο
Ζητά διαγραφή ποσού 40,00€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ.
668/2014) από το αρχικό ποσό των 100,00ευρώ. Προσκόμισε Ε1 & Ε9.
Να διαγραφεί ποσό 40,00€ από Άρδευση Σκλήθρου 2013 (Χ.Κ668/2014.)
2.Βάλλας Χρήστος του Γεωργίου –Σκλήθρο
Ζητά διαγραφή ποσού 50,00€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 –θέση Πηγές
(Χ.Κ. 569/2014) διότι έχει ξεπατώσει τα δέντρα. –αυτοψία και βεβαίωση του
Προέδρου.
Να διαγραφεί ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου 2012 (Χ.Κ569/2014) και να μην
ξαναχρεωθεί στο εξής.
3.Γερογιάννης Βασίλειος του Αποστόλου –Σκλήθρο
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Ζητά διαγραφή ποσού 2,5€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ.569/2014)
και 2,5€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014) διότι προσκόμισε
Ε1 και βεβαίωση του Προέδρου ότι μόνο τα 2,5 στρ. ποτίζονται από το δίκτυο.
Να διαγραφεί ποσό 2,5€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ569/2014) και 2,5€
από άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014).
4.Παπαγεωργίου Ιωάννης Νικολάου –Σκλήθρο
Ζητά διαγραφή ποσού 36,50€ από το αρχικό ποσό 50,00€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου
έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014) διότι προσκόμισε Ε9 που δείχνει ότι μόνο τα 2,7 στρ.
ποτίζονται από το δίκτυο.
Να διαγραφεί ποσό 36,50€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ668/2014).
5.Πράπας Κων/νος Ηλία –Σκλήθρο
Ζητά διαγραφή ποσού 100,00€ από το αρχικό ποσό 100,00€ από τέλη άρδευσης
Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ.569/2014) και από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013
(Χ.Κ. 668/2014) διότι προσκόμισε Υ/Δ που δηλώνει ότι δεν ποτίζει από το δίκτυο του
Δήμου αλλά έχει δική του γεώτρηση.
Να διαγραφεί ποσό 100,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ569/2014) και
100,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014) και να μην ξαναχρεωθεί
στο εξής.
6.Μπλέτσας Θωμάς Φωτίου –Κτηνοτρόφος Δήμητρας
Ζητά διαγραφή ποσού 78,00 ευρώ από το αρχικό 133,83 € από άρδευση Δήμητρας
έτους 2013 –κτηνοτρόφοι. Ο παραπάνω κτηνοτρόφος είναι μετακινούμενος και
παραμένει πέντε μήνες στην Δήμητρα και το υπόλοιπο διάστημα μεταφέρεται στον
θερινό βοσκότοπο. Επειδή η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση εγκρίνεται το αίτημά του.
Να διαγραφεί ποσό 78,00 ευρώ € από άρδευση Δήμητρας έτους 2013 –κτηνοτρόφοι
(Χ.Κ. 684/2014)
7.Μπουζούκη Μαρία
Ζητά διαγραφή ποσού 100,00€ από το αρχικό ποσό 272,64€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ.
Σωτηρίτσας έτους 2013-γεώτρηση Μετόχι (Χ.Κ. 683/2014) της χρεώθηκαν 100,00
ευρώ παραπάνω από το αναλογούν σύμφωνα με βεβαίωση του υδρονομέα.
Να διαγραφεί ποσό 100,00€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Σωτηρίτσας έτους 2013-γεώτρηση
Μετόχι (Χ.Κ. 683/2014)
8. Σκυθιώτης Ιωάννης Αθανασίου
Ζητά διαγραφή ποσού 2,5€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ.569/2014)
και 2,5€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014) διότι προσκόμισε
Ε1 και βεβαίωση του Προέδρου ότι μόνο τα 2,5 στρ. ποτίζονται από το δίκτυο.
Να διαγραφεί ποσό 2,5€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ569/2014) και 2,5€
από άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014).
9.Ζιώγας Απόστολος Δημ.
Ζητά διαγραφή ποσού 75,00€ από Άρδευση Σκλήθρου 2013 (Χ.Κ. 668/2014) διότι με
Υ/Δ δήλωσε ότι έκανε τα κτήματα γονική παροχή στα δύο παιδιά του και καλλιεργούν
εκείνοι τα κτήματα.
Να διαγραφεί ποσό 75,00€ από Άρδευση Σκλήθρου 2013 (Χ.Κ. 668/2014) και να γίνει
ορθή χρέωση στους Ζιώγα Δημήτριο του Αποστόλου και Ζιώγα Αριστείδη του
Αποστόλου από 37,50€ τον καθένα για το έτος 2013 και από το 2014 και εξής.
10.Τσιάρας Αντώνης Γεωργίου
Ζητά διαγραφή ποσού 364,00€ από το αρχικό ποσό 421,40€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ.
Ομολίου έτους 2013 (Χ.Κ. 671/2014) διότι έγινε εσφαλμένη χρέωση από τον
υδρονομέα.
Να διαγραφεί ποσό 364,00€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Ομολίου έτους 2013 (Χ.Κ.
671/2014)
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11.Ριζάκης Παναγιώτης Χρήστου
Ζητά διαγραφή ποσού 880,42€ από το αρχικό ποσό 3882,46€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ.
Ομολίου έτους 2013 (Χ.Κ. 671/2014) διότι έγινε λάθος υπολογισμός από το Γρ.
Αγροτικής Ανάπτυξης .
Να διαγραφεί ποσό 880,42€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Ομολίου έτους 2013 (Χ.Κ.
671/2014)
12.Παπαγεωργίου Γεώργιος του Νικ. Σκλήθρο
Ζητά διαγραφή ποσού 50,00€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ.
569/2014) και ποσό 50,00€ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014)
διότι έγινε εσφαλμένη εγγραφή από την αρμόδια υπηρεσία.
Να διαγραφεί ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ569/2014) και
50,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 668/2014).
13.Μυλωνάς Γεώργιος Ιωάννη –Αετόλοφος
Ζητά διαγραφή ποσού 84,47 από Άρδευση Αετολόφου –θέση Αλώνια α’ εξάμηνο 2011
(Χ.Κ. 459/2014) διότι το αντίστοιχο διάστημα και όλα τα έτη έως σήμερα ποτίζει μαζί
με Τίνανα Παναγιώτη και προσκομίζει διπλότυπο είσπραξης 3401/3-10-2011 από την
ίδια χρονική περίοδο – διότι έγινε εσφαλμένη εγγραφή από την αρμόδια υπηρεσία.
Να διαγραφεί ποσό 84,47€ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Αετολόφου α’ εξάμηνο 2011 (Χ.Κ.
459/2014).
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 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.
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 71/2014.
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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