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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

10/2016 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 25.01.2016  τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 10
ο
:  Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 478/21.01.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
2
 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος
3
 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Αράπης Χρήστος 23. Βατζιάς Αντίγονος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σιμούλης Θωμάς 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Προσήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αστέριος Έξαρχος (Μαρμαρίνης), Βάϊος 

Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), 

Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων (συνεδρίαση 

Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ), ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο 

Βασίλειο Λέτσιο. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δημήτριος Παπακώστας. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 10
ο
:  Διορθώσεις - διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 «Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

ορίζονται τα εξής: 

"1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: α) Όταν οι 

οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  αποποιήθηκαν την κληρονομιά. β) 

Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  κανένα αποτέλεσμα 

επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν 

περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση 

της διαμονής τους, δεν έφεραν  αποτέλεσμα, και δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς 

καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 

λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη 

πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλιο». 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή 

διόρθωση τελών στους χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα, ή έγινε εσφαλμένη 

χρέωση λόγω συνωνυμίας. 

 

Α. Τα αιτήματα που ακολουθούν αφορούν σε διορθώσεις από τέλη κοιμητηρίων της ΔΕ Αγιάς και 

Ευρυμενών λόγω εσφαλμένης χρέωσης ή συνωνυμίας ή άλλες περιπτώσεις που χρήζουν διόρθωσης: 

 
1. Γαρόφλου Ανδρομάχη  χήρα Αθανασίου   

Διατηρούσε οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο της Αγιάς μετά την εκταφή του θανόντα συζύγου της. Στα μισά του 

έτους 2013 απεβίωσε συγγενικό της πρόσωπο και παραχώρησε τον τάφο. Πλήρωσε το ποσό των 75,00€ για το α’ 

εξάμηνο 2013, που αντιστοιχεί στο μισό ποσό της οφειλής.  

Να διαγραφεί το λοιπό ποσό 75,00 €  από διατήρηση οικογενειακού τάφου έτους 2013 .  

  

2. Μπιμπίκος Αντώνιος του Αθανασίου  

Χρεώθηκε εκ παραδρομής για τον τάφο της Μπιμπίκου Άρτεμις  για τα έτη 2011-2012. Μετά από διευκρινήσεις που 

δόθηκαν από συγγενικό πρόσωπο ο σωστός υπόχρεος είναι ο Μπιμπίκος Αθανάσιος του Κων/νου υιός της θανούσας- 

κάτοικος Ποταμιάς . 
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Να διαγραφεί ποσό 30€ από τα έτη 2011-2012 από τον οφειλέτη Μπιμπίκο Αντώνιο του Αθανασίου και να γίνει ορθά η 

χρέωση στον Μπιμπίκο Αθανάσιο του Κων/νου κάτοικο Ποταμιάς και να γίνει επιπλέον χρέωση 15,00€ για το έτος 2013 

και 15,00€ για το έτος  2014.  

 

3.Βογιατζής Ιωάννης του Δημητρίου  

Με αίτησή του που υπέβαλλε στο γραφείο του Στομίου ζητά την διαγραφή ποσού 15,00€ από διατήρηση τάφου για 

Βογιατζή Δημήτριο διότι ουδεμία σχέση έχει με τον θανόντα. Ο υπόχρεος ζει στην Αθήνα σε άγνωστη σε εμάς 

διεύθυνση. 

Να διαγραφεί το ποσό των 15,00€ από διατήρηση απλού τάφου Τ.Κ. Στομίου από τον Βογιατζή Ιωάννη του Δημ.  και να 

βρεθεί η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του υπόχρεου. 

 

4.Τσιάκαλος Αντώνιος του Γεωργίου  

 Με αίτησή του που υπέβαλλε στο γραφείο του Στομίου ζητά την διαγραφή ποσού 15,00€ από διατήρηση τάφου έτους 

2014 για την σύζυγό του και να μην χρεωθεί ξανά διότι με την σύνταξη του ΟΓΑ που λαμβάνει δεν μπορεί να εξοφλεί 

τα παραπάνω τέλη.  

Δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του διότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς άρθρο 6. από τα τέλη 

αρχικής πενταετούς παραχώρησης τάφων και της εκταφής απαλλάσσονται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στην οποία 

δεν εμπίπτει ο αιτών.  

 

5. Τζήλου Αντωνία του Γεωργίου 

Με την αριθμ. πρωτ. 70499/23-7-2015 αίτησή της ζητά την απαλλαγή της από την χρέωση οικογενειακού τάφου για 

τον γιο της στο κοιμητήριο της Ανάβρας, λόγω χαμηλού εισοδήματος και αναπηρίας. Υποβάλλει συνημμένα και 

πιστοποιητικό αναπηρίας.  

Δεν γίνεται δεκτή η αίτησή της διότι από τον Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς δεν προβλέπεται απαλλαγή 

τελών για αυτήν την κατηγορία των πολιτών. Η  διατήρηση οικογενειακού  τάφου είναι προαιρετική και για όσους το 

επιθυμούν το τέλος ανέρχεται στα 80€/έτος για όλες τις Τοπικές Κοινότητες εκτός της Δ.Κ. Αγιάς. 

 

6. Γεωργάκης Κων/νος του Θωμά  
Χρεώθηκαν εκ παραδρομής στον Γεωργάκη Κων/νο του Χαραλάμπου (ο οποίος έχει αποβιώσει) τα τέλη διατήρησης 

τάφου Τ.Κ. Παλαιοπύργου 2014 για τον θανόντα Γεωργάκη Γεώργιο του Νικ.  

Να διαγραφεί ποσό 15,00€ από τον υπόχρεο Γεωργάκη Κων/ο του Χαραλάμπου για τέλη διατήρησης τάφου έτους 2014 

και να χρεωθεί στον υπόχρεο Γεωργάκη Κων/νο του Θωμά με δ/νση: Νικολοπούλου 16 Λάρισα  

 

7.Βλούχου Ανθή του Αντωνίου  

Με το αριθμ. 569/26-3-2015 διπλότυπο είσπραξης εξόφλησε τα τέλη διατήρησης τάφου για την Τσούκαρη Ηλέκτρα 

με οίκοθεν βεβαίωση  και εκ παραδρομής ξαναχρεώθηκε από την υπηρεσία μας με Χρηματικό Κατάλογο. 

Να διαγραφεί ποσό 15,00€ για τέλη διατήρησης τάφου έτους 2014 διότι έχει ήδη εξοφληθεί.   

 

8. Μητσιούλης Βασίλειος του Ζήση  

Χρεώθηκαν εκ παραδρομής στον Μητσιούλη Βασίλειο του Ζήση τα τέλη διατήρησης τάφου Τ.Κ. Παλαιοπύργου 

2014 για τον θανόντα Μητσιούλη Αθανάσιο. 

Να διαγραφεί ποσό 15,00€ για τέλη διατήρησης τάφου έτους 2014 και να χρεωθεί στον υπόχρεο Μητσιούλη Βασίλειο 

του Αθανασίου  με δ/νση: Κνωσσού 13 Συκιές Θεσσαλονίκη. 

 

9. Ζιαβλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου 

Χρεώθηκαν εκ παραδρομής στον Ζιαβλάκη Κων/νο του Νικολάου τα τέλη διατήρησης τάφου Τ.Κ. Ομολίου  2014 για 

τον θανόντα Ζιαβλάκη Γεώργιο. 

Να διαγραφεί ποσό 15,00€ από τον υπόχρεο Ζιαβλάκη Κων/νο του Νικολάου για τέλη διατήρησης τάφου έτους 2014 και 

να χρεωθεί στον υπόχρεο Ζιαβλάκη Κων/νο του Γεωργίου   με δ/νση: Δαγκλή 26 Λάρισα. 

 

10.Μπεριτζάς Ιωάννης του Γεωργίου  

Χρεώθηκαν εκ παραδρομής στον Μπεριτζά Ιωάννη του Γεωργίου  τα τέλη διατήρησης τάφου Τ.Κ. Παλαιοπύργου 

2014 για τον θανόντα Μπεριτζά Φώτιο. 

Να διαγραφεί ποσό 15,00€ για τέλη διατήρησης τάφου έτους 2014 και να χρεωθεί στον υπόχρεο Μπεριτζά Ιωάννη του 

Φωτίου  με δ/νση: Γούναρη 21-23 Λάρισα. 

 

11. Περδικούλη Ιωάννα του Χρήστου  

Η αιτούσα επιθυμεί με δήλωσή της  να χρεώνεται με τα τέλη διατήρησης τάφου για την θανούσα μητέρα της 

Περδικούλη Μαρία . Η χρέωση έγινε από την Υπηρεσία μας εκ παραδρομής στον Περδικούλη Αντώνιο αδελφό της 

αιτούσας. 
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Να διαγραφεί ποσό 15,00€ από τον υπόχρεο Περδικούλη Αντώνιο και να μεταφερθεί στην Περδικούλη Ιωάννα για τέλη 

διατήρησης τάφου στο κοιμητήριο Αγιάς.  

 

 

Β. Tα αιτήματα που ακολουθούν έχουν διαβιβασθεί στην υπηρεσία μας από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

όπου υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν από τον αρμόδιο για θέματα Άρδευσης  Υπάλληλο: 

 

1.Ζηνέλη Ευαγγελία του Ευθυμίου  

Υπέβαλλε αίτηση για διαγραφή ποσού 5,00€ για άρδευση Μεγαλοβρύσου 2013, ποσού 5,00€ για άρδευση  

Μεγαλοβρύσου 2014 και ποσού 45,21€ για άρδευση από γεώτρηση Μεγαλοβρύσου 2014. Είναι το ίδιο πρόσωπο με 

την Ζιούλη Ευαγγελία του Ευθυμίου-έγινε διπλή εγγραφή προσώπου- η οποία κατά το 2014 εξόφλησε συνολικό ποσό 

75,32€ (3753/15-12-2014 διπλότυπο είσπραξης). 

Να διαγραφεί ποσό 5,00€ για άρδευση Μεγαλοβρύσου 2013, ποσό 5,00€ για άρδευση  Μεγαλοβρύσου 2014 και 

ποσό 45,21€ για άρδευση από γεώτρηση Μεγαλοβρύσου 2014 λόγω συνωνυμίας . 

 

2.Καρπέτης  Δημήτριος του Γρηγορίου  

Υπέβαλλε  αίτησή για διαγραφή ποσού 25,00€ για άρδευση Νερομύλων έτους 2013 και 25,00€ για άρδευση 

Νερομύλων έτους 2014 διότι ποτίζει τα κτήματά του  από ιδιόκτητη γεώτρηση  και όχι από πηγές. 

Να διαγραφεί ποσό 25,00€ για άρδευση Νερομύλων έτους 2013 και 25,00€ για άρδευση Νερομύλων 2014 διότι δεν 

χρησιμοποιεί το δίκτυο  του Δήμου . 

 

3. Τζαβέλας Σωτήριος του Γεωργίου 

Υπέβαλλε  αίτηση για διόρθωση ποσού από τέλη άρδευσης  Σκλήθρου για τα έτη 2013,2014 και 2015. Σύμφωνα με 

το Ε9 που προσκόμισε, το σύνολο των στρεμμάτων που αρδεύονται, είναι 1,5 και όχι 5 στρέμματα που χρεώνεται . 

Να διαγραφεί ποσό 17,5€ από άρδευση Σκλήθρου 2013, 17,5€ από άρδευση Σκλήθρου 2014 και 17,5€ από 

άρδευση Σκλήθρου 2015. Να εξοφλήσει το ποσό των 7,5 € /έτος  για άρδευση Σκλήθρου που αντιστοιχεί σε 1,5 

στρέμματα.. 

 

4.Γερογιάννης Χρήστος του Δημητρίου  

Υπέβαλλε  αίτηση για διόρθωση ποσού από τέλη άρδευσης Σκλήθρου για το έτος 2012 διότι σύμφωνα με το Ε9 που 

προσκόμισε, το σύνολο των στρεμμάτων που αρδεύονται, είναι 1 και όχι 10 στρέμματα που χρεώνεται . 

Να διαγραφεί ποσό 45,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2012. Να εξοφλήσει το ποσό των 5,00 €   για άρδευση 

Σκλήθρου2012 . 

 

5.Γερογιάννης Απόστολος του Γεωργίου  

Υπέβαλλε  αίτησή για διαγραφή ποσού 50,00€/έτος για τα έτη 2014-2015 από άρδευση Σκλήθρου διότι σύμφωνα με 

το Ε9 τα κτήματα είναι μη αρδευόμενα. (Σχετική Απόφαση ΔΣ 29/2013). 

Να διαγραφεί  ποσό 50,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2014, ποσό 50,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2015. 

 

6.Γεωργάκης Σπυρίδων  

Υπέβαλλε αίτησή για διαγραφή ποσού 30,00€/έτος για τα έτη 2010 και 2011 και 50,00€/έτος για τα έτη 2014-2015 

από άρδευση Σκλήθρου διότι σύμφωνα με το Ε9 το σύνολο των κτημάτων που αρδεύονται είναι 1,5 στρ. και όχι 10 

όπως αρχικά χρεώθηκε .  

Να διαγραφεί ποσό 30,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2010, ποσό 30,00€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2011, 

ποσό 42,50€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2014, ποσό 42,50€ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2015. Να παραμείνει 

7,5 € πλέον τις προσαυξήσεις  για εξόφληση για το 2014 και 7,5 € πλέον τις προσαυξήσεις  για εξόφληση για το 

2015. 

 

7.Παπακώστας Κων/νος του Νικολάου  

Υπέβαλλε  αίτησή για διαγραφή ποσού 96,56€ από τέλη άρδευσης Σωτηρίτσας θ. Μετόχι διότι διπλοχρεώθηκε ( 

συνολική χρέωση 193,12€) εκ παραδρομής.   

Να διαγραφεί ποσό 96,56€ από άρδευση Σωτηρίτσας θ. Μετόχι και να παραμείνει το λοιπό ποσό 96,56 € πλέον τις 

προσαυξήσεις προς εξόφληση. 

 

8. Γκουντάρας Δημοσθένης του Βασ. 

Υπέβαλλε αίτηση για διαγραφή 10,00€ από τέλη άρδευσης Μελιβοίας έτους 2013 και 10,00€ από τέλη άρδευσης 

Μελιβοίας 2014 διότι δεν ποτίζει από τις πηγές. Το αίτημά του εξετάσθηκε με την αριθμ. 29/2013 Απόφαση Δ.Σ. και 

εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην Απόφαση η διαγραφή του τρέχοντος έτους . 

Να  διαγραφεί ποσό 10,00€ από τέλη άρδευσης Μελιβοίας 2013 και 10,00€ από τέλη άρδευσης Μελιβοίας 2014 και 

να μην ξαναχρεωθεί. 
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9.Βλάχος Κων/νος του Αγαθ. 

Υπέβαλλε αίτηση για διαγραφή όλων των οφειλών του από τέλη άρδευσης Σκλήθρου παρελθόντων ετών έως και 

σήμερα διότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του δεν ποτίζει και δεμ=ν πότισε ποτέ από τις πηγές. 

Να διαγραφεί ποσό 30,00€/έτος από τέλη άρδευσης Σκλήθρου  για τα έτη 2006 έως 2010 και 50,00€ /έτος από τέλη 

άρδευσης Σκλήθρου για τα έτη  2012 έως 2014. 

 

10.Ζέρβας Τριαντάφυλλος του Παναγιώτη 

Με την από 13/11/2015 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 7,5 € από τέλη άρδευσης Μεγαλοβρύσου έτους 2014 διότι 

εξοφλήθηκε οίκοθεν από τον υπόχρεο με το διπλότυπο είσπραξης 3904/29-12-2014 και εκ παραδρομής χρεώθηκε και 

με Χρηματικό Κατάλογο. 

Να  διαγραφεί ποσό 7,5€ από τέλη άρδευσης Μεγαλοβρύσου έτους 2014. 
 

 

Γ. Παρακάτω σας παραθέτουμε άλλα αιτήματα πολιτών που υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν από την Υπηρεσία 

μας και αφορούν σε διαγραφή ποσών από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λόγω ηλεκτροδότησης των 

ακινήτων ή από εσφαλμένη χρέωση λόγω συνωνυμίας: 

 

1.Καμπίσιος Κων/νος του Γεωργίου -Σωτηρίτσα 

Εκ παραδρομής χρεώθηκε από  την υπηρεσία μας στον παραπάνω η παράβαση ΚΟΚ 615500020433/2014 ποσού 

410,00€ μετά από έγγραφο του Α.Τ. Αγιάς . Μετά την υπόδειξη του ιδίου η  παράβαση συμπεραίνοντας από το ΑΦΜ 

ανήκει στον υπόχρεο Καμπίσιο Κων/νο του Γεωργίου –κάτοικο Αγιάς. 

Να διαγραφεί ποσό 410,00€ από τον Καμπίσιο Κων/νο του Γεωργίου κάτοικο Σωτηρίτσας και να χρεωθεί στον 

Καμπίσιο Κων/νο του Γεωργίου με δ/νση:οδός Μελιβοίας Αγιά 40003. 
 

2.Μακρυγιώργος Χρήστος του Βασ.-Λάρισα 

Με την αριθμ.πρωτ. 12447/2-12-2015 αίτησή του ζητά την διαγραφή των οφειλών του προς τον Δήμο Αγιάς από τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας ετών 2004 έως και το 2014 διότι η οικία του ηλεκτροδοτήθηκε. 

Υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση  η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό κάτοψης της οικίας του υπογεγραμμένο από 

μηχανικό και λογαριασμούς ΔΕΗ. από το 2004 και εξής  με χρέωση 100 τ.μ 

Να διαγραφεί ποσό 60,00€ από τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας 2004, 60,00€ από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας 2005, 65,00€ τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας 2006, 65,00€ 

τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας 2007, 65,00€ από τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας 

2008,  65,00€ από από τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας2009, 65,00€ από από τέλη καθαριότητας  & 

ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας2010 και 65,00€ από τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας2011. 

 

3.Ντανταλής Γεώργιος του Δημ.  

Ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την οικία του στη Βελίκα από τα έτη 2011, 2013 

και 2014,διότι ενώ ηλεκτροδοτήθηκε και τα αντίστοιχα τ.μ. χρεώνονται στη ΔΕΗ χρεώνεται και από εμάς. Η χρέωση 

γινόταν στον θανόντα πατέρα του Ντανταλή Δημήτριο του Κων/νου. Υποβάλλει δήλωση ένταξης στον Ν. 4014/2011 

περί τακτοποίησης αυθαιρέτου με ημερομηνία 17/11/2011 και λογαριασμούς ΔΕΗ του  έτους 2013. 

Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τέλη καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Βελίκας έτους 2013 ποσό 68,00€ από τέλη 

καθαριότητας  & ηλεκ/σμού Βελίκας 2014 από τον υπόχρεο Ντανταλή Δημήτριο του Κων/νου. Παραμένει ποσό 

52,00€ από τέλη καθαριότητας  και ηλεκτροφωτισμού Βελ. 2011 προς εξόφληση Να μεταφερθεί η χρέωση στο 

σημερινό ιδιοκτήτη Ντανταλή Γεώργιο του Δημητρίου. 

 

4.Καραμπίνης Αθανάσιος του Βασιλείου 

Παλαιότερο αίτημά του είχε εξετασθεί με την αριθμ. 192/2014 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς και είχαν ζητηθεί 

επιπλέον δικαιολογητικά. 

Επανέρχεται με την αριθμ. πρωτ:2721/20-3-2015 αίτησή του, επισυνάπτοντας επιπλέον δικαιολογητικά και ζητά 

διαγραφή μέρος του οφειλόμενου ποσού από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2005 έως 

και σήμερα Ο αιτών έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο στον Αγιόκαμπο συνολικού εμβαδού 92,5 τ.μ.. Στην ΔΕΗ 

χρεώνεται από το 2004 με 64 τ.μ. σύμφωνα με τους λογαριασμούς που προσκομίζει, ενώ ο Δήμος μας, χρεώνει τον 

αιτών με 69 τ.μ. αντί των υπολοίπων 28,5 τ.μ. που είναι και το ορθό. 

Να διαγραφεί ποσό 48,60€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2004, ποσό 48,60€ από 

τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2005, ποσό 52,65€/έτος από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου των ετών 2006,2007,2008,2009,2010,2011, ποσό 68,85 € από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2012. Από το 2013 και μετά η χρέωση είναι ορθή ( 28,5 *1,70€/τ.μ. =48,45€). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Ιωάννη Σπανού, Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1 και 2 του ν.3463/06 (Α’ 114):  «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τα αιτήματα των οφειλετών, 

- τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τη διαγραφή ή διόρθωση τελών διότι η χρέωση στους βεβαιωτικούς – χρηματικούς 

καταλόγους έγινε εσφαλμένα, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και 

τα αιτήματα των φορολογούμενων, όπως αυτά καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας 

απόφασης. 

 

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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