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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/31-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

132/2022

ΘΕΜΑ : Σχετικά με διαγραφή οφειλών ύδρευσης στο όνομα Ε. Ζήνδρος στον οικισμό
Άνω Παρακαλάμου – Κοινότητας Παρακαλάμου.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
παρόντα τα [5], ήτοι:

από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

NAI

3

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)

ΝΑΙ

4

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε
υπόψη των μελών της Ο.Ε. το υπ.αρ. πρωτ.2726/06-05-22 εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου
υπαλλήλου Δήμου Πωγωνίου κ. Μουρεχίδη Ιωάννη το οποίο αυτούσια έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ στον κάτοικο ΑΝΩ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ ΖΗΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Στον επιτόπιο έλεγχο που έκανε ο υδραυλικός του ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΜΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑ, διαπιστώθηκε ότι το
υγρόμετρο του κ. ΖΗΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ήταν χαλασμένο και το σπίτι όλο αυτό το
διάστημα κλειστό. Το ποσό που πρέπει να πληρώσει είναι 24,80 το πάγιο. Επειδή ήταν χαλασμένο
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γινόταν καταγραφή κυβικών λανθασμένη από την εξέταση του υδραυλικού. Πρέπει να γίνει διαγραφή
του ποσού 47,18 με Φ.Π.Α. 13%.
Να γίνει διαγραφεί το ποσό που αντιστοιχεί σε 47,18€ πόσό με Φ.Π.Α. 13%.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει: Από τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 174 (διαγραφή
χρεών) του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 ορίζεται ότι : Kάθε είδους χρέη προς τους
Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: 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.
Σύμφωνα με την περίπτωση της παρ. ιε άρθρου 1 του Ν.4735/2020, η
αποφασίζει για την διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις .

Οικονομική

Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εισηγείται στην Ο.Ε. να προβεί στην διαγραφή τελών
ύδρευσης(κατανάλωση) α)ποσού 19,50€ για το Α΄ εξάμηνο 2021 συν τον αναλογούν ΦΠΑ και των
προσαυξήσεων και β) ποσού 22,25€ για το Β΄ εξάμηνο 2021 συν τον αναλογούν ΦΠΑ και των
προσαυξήσεων του οφειλέτη κ. Ζήνδρου Ευαγγέλου του Νικολάου.
Τέλος


η Ο.Ε. , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω από 06-05-22 εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου Δήμου Πωγωνίου κ. Μουρεχίδη
Ιωάννη.
 Την από 06-05-22 αίτηση του κ. Ζήνδρου Ευαγγέλου περί διαγραφής τελών ύδρευσης.
 Το πρωτόκολλο του υδραυλικού του Δήμου Πωγωνίου.
 Την καρτέλα οφειλών του κ. Ζήνδρου Ευαγγέλου
 Τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.δ΄(διαγραφή χρεών) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ
και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα:

1.

2.

Διαγράφει το ποσό δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών «19,50€» συν τον αναλογούν ΦΠΑ και
των προσαυξήσεων του οφειλέτη κ. Ζήνδρου Ευαγγέλου του Νικολάου (αρ. υδρομέτρου 06133481) λόγω καταγραφής λανθασμένων κυβικών , από τον χρηματικό κατάλογο που αφορά
κατανάλωση ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2021 οικισμού Άνω Παρακαλάμου – Κοινότητας Παρακαλάμου
-(αρ.83/2022 τριπλότυπο βεβαίωσης Δήμου Πωγωνίου) .
Διαγράφει το ποσό είκοσι δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών «22,25€» συν τον αναλογούν ΦΠΑ
και των προσαυξήσεων του οφειλέτη κ. Ζήνδρου Ευαγγέλου του Νικολάου (αρ. υδρομέτρου 06133481) λόγω καταγραφής λανθασμένων κυβικών , από τον χρηματικό κατάλογο που αφορά
κατανάλωση ύδρευσης Β΄ εξαμήνου 2021 οικισμού Άνω Παρακαλάμου – Κοινότητας Παρακαλάμου
-(αρ.84/2022 τριπλότυπο βεβαίωσης Δήμου Πωγωνίου) .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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