ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18º
της 7ης Οκτωβρίου 2015
Αριθμός Απόφασης 236
Θ Ε Μ Α 12ο : «Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
τελών ύδρευσης Λουτρακίου, για το χρονικό διάστημα
1/7/2000 – 30/6/2003, επονόματι ΚΩΣΤΑΛΕΝΗ Ντάνας»
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος &
Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 7η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
υπ' αριθ. 18632/02-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία
νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων,
στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ.
Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά
(27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου
Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Παντελέου
Κων/νος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Πέρρας Σωτήριος,10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Ράτης
Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Σπύρου Κων/νος,
15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Δόσχορης Κων/νος, 18.Λάμπρου
Κων/νος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, ήτοι κα
Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος
αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας
Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Παύλου Παύλος, 4.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Κοφινάς Ηλίας, 8.Θεοδώρου
Αγγελική (η οποία απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων), οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα
Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι κ.κ. Κοφινάς Ηλίας και Παύλου
Παύλος, οι οποίοι και παρέμειναν μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα και από την συζήτηση δύο
έκτακτων), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 8140/21-05-2015 αίτηση της κας. ΚΩΤΣΑΛΕΝΗ Ντάνας με την οποία ζητά
την διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, για το χρονικό διάστημα

από 01/07/2000-30/06/2003, καθότι το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητά της κατά το έτος 2009,
όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθ. 6002/07-04-2009 συνημμένο συμβόλαιο πώλησης οριζόντιας
ιδιοκτησίας διαμερίσματος της συμβολαιογράφου Πειραιά Τσιούρη Π. Κων/νας
2. Η από 31-08-2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο
με την οποία προτείνεται η μη διαγραφή ποσού οφειλής ύψους #140,04# € από τους σχετικούς
βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου, επονόματι ΚΩΣΤΑΛΕΝΗ
Ντάνας, διότι στους όρους του ανωτέρω συμβολαίου, αρ. φύλλου 4 παράγραφος 2,
αναφέρονται τα κάτωθι:
«Επίσης γίνεται μνεία ότι οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι της αφετέρου συμβαλλόμενης
σε περίπτωση που βεβαιωθούν οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της ΕΥΔΑΠ ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους της για την πλήρη αποπληρωμή των
οφειλών αυτών προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των μελών του
Αποφασίζει
Ομόφωνα
Τη μη διαγραφή ποσού #140,04# € από τους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου, για το χρονικό διάστημα 1/7/2000 - 30/6/2003, επονόματι
ΚΩΣΤΑΛΕΝΗ Ντάνας, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα καθώς και την από 31-082015 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 236/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 14 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

