ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 354/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς ύδρευσηςαποχέτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισµού ΎδρευσηςΑποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ' αρίθµ. 150/2012 απόφαση ∆.Σ.) και την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν
σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
η
«Την 11 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Οµάδα Εργασίας για την εξέταση ενστάσεων στους
λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης και αποφάσισε τα παρακάτω αναφερόµενα στην εισήγηση.
Τα µέλη της Οµάδας Εργασίας
Λιβιτσάνος Ιωάννης, Αντιδήµαρχος
Σέρβος Κων/νος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Γαζής Αναστάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Σίδερης Ελευθέριος, Υπάλληλος Τµηµ. Ύδρευσης
Κουµουνδούρος Πέτρος, Υπάλληλος Τµηµ. Ύδρευσης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισµού ΎδρευσηςΑποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ’ αρίθµ. 150/2012 απόφαση ∆.Σ.) και την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019
Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Οµάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν
σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασµούς ύδρευσης-αποχέτευσης, σας διαβιβάζουµε εισήγηση της
Οµάδας Εργασίας για διαγραφή χρεών από λογαριασµούς ύδρευσης και εισηγούµαστε τη διαγραφή τους.

1

Κατά την διαδικασία υπολογισµού και δηµιουργίας χρηµατικών καταλόγων ύδρευσης του έτους 2020 και
παρελθόντων ετών, προέκυψαν οφειλές βεβαιωµένες εκ παραδροµής ή από λάθος µετρήσεις ή από βλάβες
υδροµετρητών, όπως αναλυτικά φαίνονται παρακάτω:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ &
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
3306-50
006163

2195-Γ
005067

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ
∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΖΟΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

217,20

91,50

ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΛΓΑ του ΛΕΩΝΙ∆Α

1.285,90

959,72

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΗ
∆ΙΑΡΡΟΗ. ΧΡΕΩΣΗ
ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ

Κατατέθηκαν 2 ενστάσεις και η Οµάδα Εργασίας, κατόπιν των αυτοψιών που διενεργήθηκαν και αφού εξέτασε
διεξοδικά την κάθε µια ένσταση ξεχωριστά, οµόφωνα εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας:
1.Την διαγραφή των παραπάνω αναφεροµένων ποσών από τις 2 ενστάσεις. »
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 µε τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα,
•
του άρθρ. 19 του Κανονισµού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Λευκάδας (υπ’ αρίθµ.
150/2012 απόφαση ∆.Σ.)
•
την υπ΄αριθµ.23331/19-11-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την διαγραφή του ποσού σύµφωνα µε τον πίνακα:
3306-50
006163
ΖΟΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
217,20

91,50

η

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ

2. Την αναβολή της λήψης απόφασης για την 2 ένσταση που αφορά στο υδρόµετρο της Γρηγόρη
Όλγας του Λεωνίδα, για περαιτέρω συλλογή στοιχείων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 354/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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