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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.03.2017
Αριθμ. πρωτ.: 1479

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
34/2017
από το πρακτικό της 3ης/ 28.02.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 9ο :

Διορθώσεις – διαγραφές από τους Χρηματικούς καταλόγους.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 28.02.2017, ώρα 14:00 (2:00μ.μ.),
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1326/23.02.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
10. Κασίδας Ιωάννης
12. Μάρκου Σωτήριος
14. Μασούρας Γεώργιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
22. Σμυρλής Βασίλειος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος

3. Αναστασίου Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
17. Ριζούλης Στέφανος
19. Σκαπέτης Αντώνιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες

26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

27. Μπεϊνάς Αντώνιος
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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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης γνωστοποίησε στο
Σώμα τις επιστολές των δημοτικών Συμβούλων Αντώνιου Μπεϊνά και Θωμά Σιμούλη με τις οποίες
δηλώνουν την ανεξαρτητοποίησής του από την παράταξη της μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον».
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 9ο :

Διορθώσεις – διαγραφές από τους Χρηματικούς καταλόγους.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 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».
Οι περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις αφορούν ηλεκτροδοτήσεις αυθαιρέτων κτισμάτων στην
Σωτηρίτσα, Βελίκα και στον Αγιόκαμπο όπου πλέον τα δημοτικά τέλη εξοφλούνται μέσω των λογαριασμών
ΔΕΗ και εξαιρούνται από τους Χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
1. Πιστάλη Κωνσταντίνα χήρα Μανώλη Χρ. Με την αριθμ. πρωτ. 498/22-1-2016 αίτησή της, ζητά
διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας των ετών 2012, 2013 και 2014 ποσό 68,00€ /
έτος διότι έχει τακτοποιήσει την εξοχική κατοικία της και έχει υπαχθεί στο άρθρο 24 του Ν.4014/2011.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2012 με 36 τ.μ..
Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τον ΧΚ 46/2016, ποσό 68,00€ από τον ΧΚ 50/2016 και ποσό 68,00€ από τον
ΧΚ 02/2017 και να μην ξαναχρεωθεί.
2. Χαστά Αγορούλα Με την αριθμ. πρωτ. 7829/22-8-2016 αίτησή της, ζητά διαγραφή των τελών
καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας του έτους 2014 ποσό 68,00€ διότι η κατοικία της έχει υπαχθεί στο
άρθρο 24 του Ν.4014/2011 και ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2014 με 35 τ.μ..
Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τον ΧΚ 2/2016, ποσό 68,00€ και να μην ξαναχρεωθεί.
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3. Γκιπατούδης Αθανάσιος του Γε. Με την αριθμ. πρωτ. 7729/17-8-2016 αίτησή του, ζητά διαγραφή
μέρους των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014 ποσό
33,80€ για το έτος 2011 και 44,20€ / έτος για τα έτη 2012,2013,2014 διότι έχει τακτοποιήσει την εξοχική
κατοικία της και έχει υπαχθεί στο άρθρο 24 του Ν.4014/2011 για το σύνολο του εμβαδού που είναι 54 τ.μ.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2011 όπου χρεώνεται 40 τ.μ. Από το 2016 και εξής θα χρεώνεται από
τον Δήμο μας για 14 τ.μ. Για τα έτη 2011-2015 να γίνει διόρθωση ως εξής
Να διαγραφεί ποσό 33,80€ από τον ΧΚ 11/2016, ποσό 44,20€ από τον ΧΚ 46/2016 και ποσό 44,20€ από τον
ΧΚ 50/2016και ποσό 44,20από τον Χ.Κ. 2/2016 και να μην ξαναχρεωθεί. Τα λοιπά ποσά πλέον τις
προσαυξήσεις να εξοφληθούν άμεσα.
4. Περδίκης Γεώργιος του Κων/νου Με την αριθμ. πρωτ. 9461/16-9-2015 αίτησή του ζητά διαγραφή
ποσού 328,10 από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας έτους 201 διότι με νέα δήλωση τ.μ.
περιέλαβε όλο το εμβαδόν της οικίας του 398 τ.μ. στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προσκομίζει λογαριασμό
ΔΕΗ από τις αρχές του 2013 με όλα τα τ.μ.
Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να διαγραφεί το ποσό των 328,10 € από τον Χ.Κ. 48/2016 και να μην
ξαναχρεωθεί.
5. Νταραράς Πέτρος του Ιωάννη Με την αριθμ. πρωτ. 12164/16-12-2016 αίτησή του ζητά διαγραφή
ποσού 68,00 από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας έτους 2014 διότι προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ 29 τ.μ. του αντίστοιχου έτους.
Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να διαγραφεί το ποσό των 68,00 € από τον Χ.Κ. 3/2017-τέλη καθ/τας και
ηλεκτροφωτισμού Βελ 2014 και να μην ξαναχρεωθεί.
6. Κατσούκας Γεώργιος του Θεοφάνη Mε την από 16/1/2017 αίτησή του ζητά δια- γραφή ποσού κατά το
ήμισυ από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου για το έτος 2015. Καταθέτει λογαριασμό
ΔΕΗ από 2/7/2015 και εξής .
Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να διαγραφεί το ποσό των 67,9 € από τον Χ.Κ. 783/2016- τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2015 και να μην ξαναχρεωθεί
7.Κάφαλη -Γιάννη Ασπασία Με την αριθμ. πρωτ. 10287/31-10-2016 αίτησή της ζητά διαγραφή ποσού από
τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2007 διότι ισχυρίζεται ότι άδικα χρεώθηκε
καθώς το λυόμενο εγκαταστάθηκε τον Μάρτιο του 2008 στο οικόπεδό της και καταθέτει τιμολόγιο αγοράς
και εγκατάστασης λυόμενου και αποδεικτικό σύνδεσης παροχής ύδρευσης στα τέλη του 2007. Επιπλέον
ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2013 (από 11/7/201 3και στο
εξής ) και έτους 2014 αφού προσκομίζει λογαριασμούς ΔΕΗ της αντίστοιχης περιόδου.
Να γίνει δεκτό το αίτημά της και να διαγραφεί ποσό 52,00€ ΧΚ 0560/2017 τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2017, ποσό 34,00€ ΧΚ 0602/2017 τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Σωτηρίτσας 2013(από το αρχικό ποσό 68,00€) και ποσό 68,00€ ΧΚ 0553/2017 από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2014. Μετά την διαγραφή δεσμεύθηκε ότι θα εξοφλήσει άμεσα την οφειλή της .
8. Αλεξανδρής Παναγιώτης του Κων/νου Με την από 5-10-2016 αίτησή του ζητά να διορθωθεί το ποσό
από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 ποσό 150,00 € διότι δεν κατοικούσε εκεί εφόσον δεν
είχε κτίσμα ούτε παροχή νερού. Από πληροφορίες που αντλήσαμε από την υπηρεσία ύδρευσης
διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο του 2013 συνδέθηκε με το δίκτυο ύδρευσης και έκτοτε διαμένει στο
ακίνητο.
Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να διαγραφεί ποσό 75,00€ από τον ΧΚ 722/2016 ( αναλυτικά: 30,00€ για το
έτος 2011, 30,00€ για το έτος 2012 και 15€ για το έτος 2013). Το λοιπό ποσό να εξοφληθεί πλέον τις
προσαυξήσεις . Aπό το 2016 και εξής να χρεώνεται με 30€ /έτος.
9. Καραμήτρος Μιλτιάδης του Σπυρίδωνα Με την αριθμ. πρωτ. 10288/31-10-2016 ζητά διόρθωση του
ποσού που προκύπτει από το εμβαδόν της οικίας του, που χρεώνεται από τον Δήμο μας για τον υπολογισμό
των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από το 2009 και εξής. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ όπου
χρεώνεται για τα 30 τ.μ. ενώ προσκομίζει έγγραφο τακτοποίησης του αυθαιρέτου με 51 τ.μ. τα οποία είναι
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τα πραγματικά. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προβούμε στην
διαγραφή μέρους του ποσού και να παραμείνει χρέωση που να αντιστοιχεί στα 21 τ.μ.
Να γίνει δεκτό το αίτημά του και να διαγραφεί ποσό 53,30€ από τον ΧΚ 33/2016 ( τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού 2009), ποσό 53,30€ από τον ΧΚ 25/2016 (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2010),
ποσό 53,30€ από τον ΧΚ 10/2016 (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2011), ποσό 69,70€ από τον Χ.Κ.
45/2016 (τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2012), ποσό 69,70€ από τον Χ.Κ. 49/2016 (τέλη
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2013) ποσό 69,70€ από τον Χ.Κ. 1-2017 (τέλη καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού 2014). Για το έτος 2015 εξόφλησε.
10. Zαχαράκης Θεόδωρος του Δημ. Με αίτησή του ζητά διόρθωση της παράβασης ΚΟΚ που βεβαιώθηκε
από τον Δήμο μας με τον Χ.Κ. 481/2016. Η παράβαση ΚΟΚ Νο 615500007632 αρχικά βεβαιώθηκε 400,00
€ σε εκτέλεση του αριθμ. πρωτ. 2518/4/604/7-5-2015 έγγραφο του ΑΤ. ΑΓΙΑΣ ενώ τη συνέχεια η αρμόδια
υπηρεσία προέβη στη μείωση του προστίμου στα 50,00€ βάση του Ν. 3897/2013 αλλά δεν ενημερώθηκε
έγκαιρα η υπηρεσία μας (είχε ήδη βεβαιωθεί η παράβαση με Χρηματικό Κατάλογο) για να προβούμε στην
διόρθωση.
Να διαγραφεί ποσό 350,00 € από τον Χ.Κ. 481/2016 και να παραμείνει 50,00€ πλέον τις προσαυξήσεις προς
εξόφληση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννη Σπανού,
- 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 το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
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 το Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής 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 34/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

