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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 02/2022 της τακτικής συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών (λόγω COVID 19), του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών στις 09 Φεβρουαρίου 2022.
ΑΡ. ΑΠ. : 17/2022

Περίληψη: «Έγκριση χρονικής παράτασης περί Ειδικής Ρύθμισης

για την είσπραξη τελών Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Δήμου Πρεσπών ετών 2018,2019,
2020 & 2021».
Σήμερα 09 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, συνεδρίασε κεκλεισμένων των
θυρών (λόγω COVID 19) το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ.
πρωτ. 284/02/04-02-2022 προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων και κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87/2010).
Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη, ο οποίος ήταν
παρών στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα 11 μέλη από το σύνολο των
13 Δημοτικών συμβούλων δηλ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γεωργίου Φώτιος (Πρόεδρος Δ. Σ.)
2. Βλαχόπουλος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ.)
3. Νικολάου Λάζαρος (Γραμματέας Δ.Σ.)
4. Στεργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
5. Μανούρης Κων/νος (Αντιδήμαρχος)
6. Παπαδόπουλος Χρήστος
7. Τράσιας Άγγελος
8. Τσέπας Βασίλειος
9. Τράσια Έλλη
10. Γιαγκούλη Ανθούλα
11. Γιάμου Στεφανία

ΑΠΟΝΤΕΣ
Τράσιας Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Που δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Παπαναούμ Ευάγγελος, πρόεδρος της Κοινότητας Λαιμού
Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Μιχαηλίδης Αναστάσιος, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε τα πρακτικά της
προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει.
Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα
εξής:
Με την αριθμ. 49/2021 προγενέστερη απόφαση μας εγκρίναμε ειδική ρύθμιση των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για τα έτη 2018, 2019, 2020 & 2021, του Δήμου Πρεσπών όπως παρακάτω:
Βεβαίωση τελών ανά δύο περιόδους (2018-2019 & 2020-2021), με έκπτωση κατά 20% επί του συνολικού
κόστους και εξόφληση σε δύο ισόποσες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών και η δεύτερη δόση εντός τεσσάρων (4) μηνών από
την ημερομηνία βεβαίωσης των χρηματικών καταλόγων.
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Επιπλέον έκπτωση κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των τελών με
καταληκτική ημερομηνία την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
 Με την 197/11-01-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
(Α.Δ.Α.:627Ξ46ΝΠΙΘ- 6Μ5) ο Δήμος Φλώρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας συνεπεία του ισχυρού σεισμού της 09/01/2022
 εκτελέστηκε η βεβαίωση τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2018 & 2019 σύμφωνα με όσα ορίζει η με
αριθμό 49/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την 1η δόση να λήγει στις 31/01/2022 & την 2η
δόση στις 31/03/2022 και
 την έγκριση της επιπλέον έκπτωσης κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του
συνόλου των τελών με καταληκτική ημερομηνία την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης, δηλαδή την
31η/01/2022,
προτείνετε, η παράταση προθεσμίας καταβολής της 1ης δόσης και αναστολής της είσπραξης των
προσαυξήσεων επί των βεβαιωτικών καταλόγων των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2018 & 2019, έως την
31/03/2022, και η έγκριση της επιπλέον έκπτωσης κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του
συνόλου των τελών με καταληκτική ημερομηνία την 31/03/2022.
Μετά από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε με προσοχή τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει:
 την παράταση της προθεσμίας καταβολής της 1ης δόσης και αναστολή της είσπραξης των προσαυξήσεων
επί των βεβαιωτικών καταλόγων των τελών ύδρευσης & αποχέτευσης 2018 & 2019, έως την 31/03/2022,
και
 επιπλέον έκπτωσης κατά 10% επί του αρχικού κόστους με εφάπαξ καταβολή του συνόλου των τελών με
καταληκτική ημερομηνία την 31/03/2022
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2022

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεωργίου Φώτιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βλαχόπουλος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος Δ. Σ.)
2. Νικολάου Λάζαρος (Γραμματέας Δ.Σ.)
3. Στεργίου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
4. Μανούρης Κων/νος (Αντιδήμαρχος)
5. Παπαδόπουλος Χρήστος
6. Τράσιας Άγγελος.
7. Τσέπας Βασίλειος
8. Τράσια Έλλη
9. Γιαγκούλη Ανθούλα
10. Γιάμου Στεφανία
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