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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  17/ 13-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  43/ 2022 

ΘΕΜΑ:   «Δηαγξαθή νθεηιήο ηειώλ άξδεπζεο  έηνπο 2021». 

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελόο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, 

θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο ζύγθιεζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 

ηνπ Ν. 3852/10. 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) 

κειώλ (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ 

ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  ηνπο),  ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1)  Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                              5)  Τνξνπλίδεο Ισάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο  (Αλαπι. κέινο)                         7)  Κνξσλίδεο Παύινο                                       

 4)  Τζίληζηνο  Γεώξγηνο  (Αλαπι. κέινο)                           8)  Δήκνπ Ισάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       

 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.  

Ο θύξηνο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο  εηζεγήζεθε  ην  ηξίην έθηαθην ζέκα  

εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε 

νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα ζπδεηεζεί, ην νπνίν ήηαλ: «Δηαγξαθή νθεηιήο ηειώλ 
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άξδεπζεο  έηνπο 2021».  Εηζεγνύκελνο  ην ζέκα  o θύξηνο Πξόεδξνο  αλαθέξζεθε ζηελ από 12-05-

2022  εηζήγεζε ηεο  Αλ. Πξ.Τκ. Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα  ΄΄ Διαγραθή οθειλής ηελών άρδεσζης  

έηοσς 2021΄΄,   ηελ νπνία όια ηα κέιε ηελ είραλ ιάβεη πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη  ε νπνία 

αθνινπζεί απηνύζηα σο εμήο: 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   ιδηρόκαστρο 12/05/2022 

ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ                                                  Αριθμ.πρωτ: ΔΤ 

ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

Πληροφορίες: Σιάρκοσ Γεωργία 

Τηλ: 2323350231                                                  ΠΡΟ:   Πρόεδρο  Οικ. Επιτροπής 

 

 

 

 

Θέμα: Διαγραθή οθειλής ηελών άρδεσζης  έηοσς 2021  

 

Λακβάλνληαο ππόςε : 

 Τελ δήισζε ηνπ αξκόδηνπ, γηα ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Αριαδνρσξίνπ, πδξνλνκέα πεξί 

ππνρξέσζεο ηνπ θ. Πξαηβάξε Ηιία ηνπ Κσλ/λνπ κε ΑΦΜ 061513335 γηα  θαηαβνιή ηειώλ 

άξδεπζεο 2021, ύςνπο 109,30€ (5 ζηέκκαηα *20.86€ ην ζηξέκκα =104.30+5€ πάγην ηέινο = 

109,30  ) 

 Τελ εθ παξαδξνκήο βεβαίσζε ηέινπο άξδεπζεο θαη γηα πόηηζκα 220 δώσλ ύςνπο 162,80€ 

(220*0,74=162.80) 

 Τελ δήισζε ηνπ ηδίνπ πεξί κε θαηνρήο δώσλ όπσο άιισζηε απηό πξνθύπηεη θαη από ηελ 

δήισζε ηνπ πδξνλνκέα 

 Τελ αλαγθαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο επηπιένλ ρξέσζεο ύςνπο 162,80€  

 Πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή νθεηιήο ηνπ Πξαηβάξε Ηιία ηνπ Κσλ/λνπ κε ΑΦΜ 061513335 

ύςνπο 162,80€ από ηνλ 1611/2022 ρξεκαηηθό θαηάινγν. 

Η Αλ. Πξ.Τκ. Οηθνλνκηθώλ 

 

Σηάξθνπ Γεσξγία 
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Τα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο, αθνύ έιαβαλ ππόςε  ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηελ 

από 12-05-2022 εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ.Τκ. Οηθνλνκηθώλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, αλαθνξηθά κε ηελ εθ 

παξαδξνκήο βεβαίσζε ηέινπο άξδεπζεο θαη γηα πόηηζκα 220 δώσλ ύςνπο 162,80€ 

(220*0,74=162.80), ζπδήηεζαλ ην ζέκα ην νπνίν αλέθπςε,  πεξί ηεο δηαγξαθήο νθεηιήο ηειώλ 

άξδεπζεο έηνπο 2021, ηελ νπνία πξνηείλεη θαη ε Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ θαη έηζη ε 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

Τελ  δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ηνπ θπξίνπ Πξαηβάξε Ηιία ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ΑΦΜ 061513335 

ύςνπο 162,80€  από  ηνλ  ππ΄ αξηζκό  1611/2022  ρξεκαηηθό θαηάινγν, δηόηη εθ παξαδξνκήο 

βεβαηώζεθε ζε απηόλ ηέινο άξδεπζεο γηα πόηηζκα. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  43/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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