
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.321/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα

του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των  θυρών)  η

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,  σύμφωνα  με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.11435/26-06-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1. Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2. Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 3. Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
    4. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος 4. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος 
    5. Νίτσας Γεώργιος    -     Τακτικό μέλος

  

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 60 θέμα  παρουσίασε  την εισήγηση  της  Οικ. Υπηρεσίας,  του
Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: 

 «..Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 174 παράγραφος 4 του Ν.3463/2006, (όπως
τροποποιήθηκε  με  την  παράγραφο  1  του  άρθ.  3  Ν4623/2019)  η  Οικονομική  Επιτροπή  με
απόφαση της μπορεί να διαγράψει ολόκληρο τον φόρο ή εν μέρει «Όταν η εγγραφή τους στους
οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δημοτικών  φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών
έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο πρόσωπο».

1.- Σύμφωνα με το αρθμ. Πρωτ.11495/29-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας ύδρευσης ΔΕ
Λούρου, με την 7980/05-05-2020 Αίτηση o κ. Π. Ε. του Γεωργίου ζήτησε  την επανεξέταση της
κατανάλωσης νερού στο αριθ. Β04-20494 υδρόμετρο του και  για την περίοδο Β’ εξ 2016 και Α’
εξάμηνο  2017,  Τ.Κ Ρευματιάς.  Μετά από  έλεγχο  από  υδρομετρητή από  την  υπηρεσίας  μας
,διαπιστώθηκε ότι, είχε καταγραφεί  ένδειξη με 110 επιπλέον κυβικά τα οποία και χρεώθηκαν,
λόγω κλειστής κατοικίας. Προτείνεται ΔΙΑΓΡΑΦΗ του Ποσού ευρώ 33,90 με ΦΠΑ από τον κ.
Πράπα  Ευθύμιο του Γεωργίου Χ.Κ 87/2018.

2.- Σύμφωνα με το αρθμ. Πρωτ.11495/29-6-2020 έγγραφο της υπηρεσίας ύδρευσης ΔΕ
Λούρου, ο κ. Ρ. Χ  του Θεόδωρου είχε υποβάλει αίτηση από το 2012 για την διακοπή παροχής
στην Τ.Κ Α. Ράχης με αριθ. υδρομέτρου 001184, η οποία δεν ελήφθη υπόψη από την υπηρεσία
μας και συνέχιζε να χρεώνεται το πάγιο τέλος μέχρι Α’ εξάμηνο 2018, ποσό περίπου 187.00 €.
Με την σύμφωνη γνώμη και του απερχόμενου πρόεδρου της Τ.Κ Α. Ράχης και του σημερινού,
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επιβεβαιώνεται ότι η εν λόγω παροχή έχει διακοπεί , αφού διαπιστώθηκε από τους ίδιους,  ότι
έχει σφραγισθεί. Προτείνεται η διαγραφή ποσού 187 € για πάγια τέλη ύδρευσης από 2012 μέχρι
και  Α΄  εξάμηνο  2018.  (Χ.Κ  19/2013,  250/2013,  249/2013,  251/2013,  99/2014,  98/2014,
186/2014,  184/2014,  418/2015,  416/2015,  417/2015,  81/2016,  82/2016,  148/2016,
147/2016,  204/2017,  206/2017,  88/2018,  86/2018,  87/2018,  151/2018,  154/2018,
115/2019, 116/2019, 114/2019).

3.- διαγραφή του Τ. Ε του Αθανασίου από τον υπ΄ αριθμ. 45/2020 χρηματικό κατάλογο
μισθωμάτων για το έτος 2020 για τον μήνα Μάιο ποσού 47,92 ευρώ. Η επιχείρηση του κ Τ.
ανήκει πληγείσες επιχειρήσεις και δικαιούται την έκπτωση του  ενοικίου 40% για τον μήνα Μάιο
(αρθ.4 Ν 4690/2020) ποσού 47,92 ευρώ (119,80 Χ 40% = 47,92).

 4.- διαγραφή των οφειλών από τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας
που επιβλήθηκαν  από  το Δήμο τα έτη  2011 & 2012 σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια
παραχώρησης για την αυθαίρετη χρήση (χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας
παραχώρησης) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

H Aποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας, με τα αρθμ. πρωτ. 14783/4-2-2020 &
14787/4-2-2020  έγγραφα  της   και  το  σκεπτικό  της  αρ.830/2018  απόφαση  Διοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζήτησε από τον Δήμο Πρέβεζας να επανεξετάσει την διαγραφή των

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ
2011 2012

71/2012 247/2012

1 Β.Ι 75000577 1944 1944

2 Γ.Ε 72293561 6336 6336

3 Δ.Α 46051816 2160 2160

4 Δ.Β 116086650 2950 2950

5 Ε. Π ΑΕ 94477717 6728,21 6728,21

6 Ζ. Χ 35616390 3538,32 2160 5698,32

7 Κ. Δ 115769369 2088 2475 4563

8 Λ. Ι. 47485929 2232 1665 3897
9 Μ. Ε 152753557 1890 1890

10 Μ. Α 75081594 1872 1710 3582
11 Ξ. Ε. Π. ΑΕ 998104172 2340 2340

12 Ρ. Α. 101397000 6120,6 4320 10440,6

13 Τ. Κ. 42470988 1000 1000

14 Τ. Μ. 67221990 2923 2565 5488

15 Τ. Α ΟΕ 999032551 2071,19 1800 3871,19

16 Τ Γ 116074361 2880 2070 4950

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
& Χ.Κ.

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΦΕΙΛΗΣ
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οφειλών από τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγειαλού-παραλίας που επιβλήθηκανν από το
Δήμο τα έτη 2011 & 2012 σε όσους έκαναν χρήση χωρίς άδεια παραχώρισης σύμφωνα με το
αρθ. 174 Ν3463/2006, διότι  Δήμος δεν έχει  τέτοια αρμοδιότητα (αρθ.27 Ν.2971/2001).
Με την αρθμ. 124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη
χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγειαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012 σε όσους έκαναν χρήση χωρίς άδεια παραχώρισης για την αυθαίρετη χρήση (χρήση του
χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρισης) σύμφωνα με τα οριζόμενα των αρθμ.
πρωτ. 14783/4-2-2020 & 14787/4-2-2020 έγγραφα της Aποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.
Μακεδονίας, το σκεπτικό της αρ.830/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και
της γνώμης της νομικής υπηρεσίας. Στα πλαίσια των αρχών της αναλογικότητας του κράτους
δικαίου, της νομιμότητας της διοικητικής δράσεως και της χρηστής διοικήσεως, θα πρέπει να
διαγραφούν οι ανωτέρω οφειλές.

Εισηγούμεθα

Την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.....».

 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

         
 Εγκρίνει  την διαγραφή των  ανωτέρω  οφειλών  από  τους  αντίστοιχους  χρηματικούς
καταλόγους, ως εξής:

1. Διαγραφή ποσού 33,90 ευρώ του υπόχρεου  κ. Π Ε του Γεωργίου από τον υπ αριθμ.
87/2018  βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο Δήμου Πρέβεζας καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε
καταγραφεί  ένδειξη με 110 επιπλέον κυβικά τα οποία και χρεώθηκαν, λόγω κλειστής
κατοικίας.

2. Διαγραφή ποσού 187,00 ευρώ του  υπόχρεου   κ. Ρ Χ του Θεόδωρου  για πάγια τέλη
ύδρευσης από 2012 μέχρι και Α΄ εξάμηνο 2018. (Χ.Κ 19/2013, 250/2013, 249/2013,
251/2013, 99/2014, 98/2014, 186/2014, 184/2014, 418/2015, 416/2015, 417/2015,
81/2016,  82/2016,  148/2016,  147/2016,  204/2017,  206/2017,  88/2018,  86/2018,
87/2018, 151/2018, 154/2018, 115/2019, 116/2019, 114/2019) καθώς  είχε υποβάλει
αίτηση από το 2012 για την διακοπή παροχής στην Τ.Κ Α. Ράχης με αριθ. υδρομέτρου
001184, η οποία δεν ελήφθη υπόψη από την υπηρεσία μας και συνέχιζε να χρεώνεται το
πάγιο τέλος μέχρι Α’ εξάμηνο 2018.

3. Διαγραφή ποσού 47,92 ευρώ του υπόχρεου  κ. Τ Ε του Αθανασίου από τον υπ αριθμ.
45/2020 χρηματικό κατάλογο μισθωμάτων για το έτος 2020 για τον μήνα Μάιο, καθώς η
επιχείρηση του κ. Τ. ανήκει στις πληγείσες επιχειρήσεις και δικαιούται την έκπτωση του
ενοικίου 40% για τον μήνα Μάιο (αρθ.4 Ν 4690/2020) ποσού 47,92 ευρώ (119,80 Χ
40% = 47,92).

4. Διαγραφή ποσού 1.944,00 ευρώ του υπόχρεου  κ.Β. Ι  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
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2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησις).

5. Διαγραφή ποσού 6.336,00 ευρώ του υπόχρεου  κ. Γ. Ε    από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης).

6. Διαγραφή ποσού 2.160,00 ευρώ του υπόχρεου  κ. Δ Α  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

7. Διαγραφή ποσού 2.950,00 ευρώ του υπόχρεου  κ. Δ. Β από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

8. Διαγραφή ποσού 6.728,01,00 ευρώ της  υπόχρεου   Ε. Π. Α.Ε  από  τους υπ αριθμ.
70/2012 και αρ.247/2012 χρηματικούς κατάλογους Δήμου Πρέβεζας διότι με  την αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

9. Διαγραφή ποσού 5.698,32 ευρώ του υπόχρεου  κ. Ζ. Χ.  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

10.Διαγραφή ποσού 4.563,00 ευρώ του υπόχρεου  κ. Κ. Δ  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

11.Διαγραφή ποσού 3.897,00,00 ευρώ του  υπόχρεου   κ.  Λ.  Ι  από   τους  υπ  αριθμ.
70/2012 και αρ.247/2012 χρηματικούς κατάλογους Δήμου Πρέβεζας διότι με  την αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

12.Διαγραφή ποσού 1.890,00 ευρώ του υπόχρεου κ. Μ. Ε  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

13.Διαγραφή ποσού 3.582,00 ευρώ του υπόχρεου  κ. Μ. Α  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

14.Διαγραφή ποσού 2.340,00 ευρώ της  υπόχρεου  Ξ. Ε. Π.  Α.Ε  από  τους υπ αριθμ.
70/2012 και αρ.247/2012 χρηματικούς κατάλογους Δήμου Πρέβεζας διότι με  την αρθμ.
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124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

15.Διαγραφή ποσού 10.440,60 ευρώ του υπόχρεου  κ. Ρ. Α από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

16.Διαγραφή ποσού 1.000,00 ευρώ του υπόχρεου  κ.Τ. Κ από  τους υπ αριθμ. 70/2012 και
αρ.247/2012 χρηματικούς κατάλογους Δήμου Πρέβεζας διότι με  την αρθμ. 124/2020
απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής  έγινε  διαγραφή  οφειλών  από  τέλη  χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

17.Διαγραφή ποσού 5.488,00 ευρώ του υπόχρεου  κ.Τ. Μ.  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

18.Διαγραφή ποσού 3.871,19 ευρώ της υπόχρεου  Τ. Ά Ο.Ε   από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

19.Διαγραφή ποσού 4.950,00 ευρώ του υπόχρεου  κ.Τ. Γ.  από  τους υπ αριθμ. 70/2012
και  αρ.247/2012  χρηματικούς  κατάλογους  Δήμου  Πρέβεζας  διότι  με   την  αρθμ.
124/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε διαγραφή οφειλών από τέλη χρήσης
κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού-παραλίας που επιβλήθηκαν από το Δήμο τα έτη 2011 &
2012  σε  όσους  έκαναν  χρήση  χωρίς  άδεια  παραχώρησης  για  την  αυθαίρετη  χρήση
(χρήση του χώρου χωρίς και καθ υπέρβαση της άδειας παραχώρησης). 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  321/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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