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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

35/2018 
από το πρακτικό της 2

ης
/ 22.02.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7
ο
: Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις - διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.02.2018, ώρα 4:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1085/17.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σκαπέτης Αντώνιος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αργυρούλης Ιωάννης 24. Βατζιάς Αντίγονος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας. 

 

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  7
ο
: Εξέταση αιτημάτων πολιτών για 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». 

 

Η Οικονομική Υπηρεσία απέστειλε εκατοντάδες ειδοποιήσεις σε οφειλέτες προκειμένου να 

προσέλθουν στην Υπηρεσία μας και να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4483/2017. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να  υποβληθούν πολλά αιτήματα πολιτών στην υπηρεσία μας οι οποίοι έως τώρα 

αδιαφορούσαν για τις οφειλές τους ,  είχαν παραπονεθεί μόνο  τηλεφωνικά ή είχαν διαφορές (παλιές)  

με τους πρώην Δήμους. 

 

Α. Τα αιτήματα που ακολουθούν αφορούν σε διορθώσεις από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μελιβοίας  λόγω εσφαλμένης χρέωσης ή συνωνυμίας ή άλλες περιπτώσεις που 

χρήζουν διόρθωσης . 

 

1. Γεωργατζάς Χρυσόστομος του Σωτ. (αγοραστής ) 

Ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2014 ποσό 68,00€ διότι το 

ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε, (το ακίνητο ηλεκτροδοτείται στο όνομα του πωλητή Αναγωνωστούλη 

Χριστόφορου). Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ αντίστοιχου έτους. Έκτοτε δεν έχει  αλλαχθεί ο λογαριασμός  

στο όνομα του αγοραστή.   

Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου από τον οφειλέτη 

Αναγνωστούλη Χριστόφορο και να μην ξαναχρεωθεί. 
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2. Νασιάρας Ηλίας  (Κων/νος)  

Ζητά διαγραφή ποσού 397,69 € από ύδρευση παρελθόντων ετών Πρινιάς διότι υπήρχε διαπιστωμένη 

διαρροή στο ένα από τα δύο υδρόμετρα που έχει στην οικία του. Είχε λάβει προφορική διαβεβαίωση από 

αιρετούς του πρώην Δήμου Αγιάς αλλά δεν είχαν προβεί στην διαγραφή του ποσού. Θεωρεί κατάφωρη 

αδικία την χρέωση και ζητά διαγραφή. 

Να διαγραφεί ποσό 397,69€ από τέλη ύδρευσης παρελθόντων ετών. Εξόφλησε ποσό 881,96 € από τέλη 

ύδρευσης παρελθόντων ετών. 

 

3. Κουμπαράς Αδάμ Απος.  

Ζητά διαγραφή ποσού 63,75 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας έτους 2015 και ποσό 

127,50€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2016 διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις 21/7/2015 

και έκτοτε τα δημοτικά τέλη έχουν συμπεριληφθεί στον λογαριασμό της ΔΕΗ. (επισυνάπτεται βεβ. αρχικής 

ηλεκτροδότησης και λογ/σμοι ΔΕΗ) 

Να διαγραφεί ποσό 63,75 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας  έτους 2015 και 127,50€  

από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας  έτους 2016 και να μην ξαναχρεωθεί. 

 

4. Κατσαμάκα Ελένη  συζ. Κατσαμάκα Γεωργίου  

Ζητά διαγραφή ποσού 135,20 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2006, 

ποσού 135,20€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2007, ποσού 135,20€ από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2008 και 135,20€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2009 

διότι ηλεκτροδοτήθηκε στις 3/7/2006 και έκτοτε τα δημοτικά τέλη έχουν συμπεριληφθεί στον λογαριασμό 

της ΔΕΗ. (επισυνάπτεται βεβ. αρχικής ηλεκτροδότησης και λογ/σμοι ΔΕΗ) 

Να διαγραφεί ποσό 135,20 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2006, και 

ομοίως έτους 2007, 2008 και 2009. 

 

5. Γκουντέλου Γεωργία του Δημ. (εγγονή του Γκουντέλου Βας.) 
Ζητά διαγραφή ποσού 87,10€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2006, και 

ομοίως έτους 2007, 2008, 2009 & 2010 και  ποσού 113,90 από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

Αγιοκάμπου έτους 2012, και ομοίως 2013, 2014, 2015, 2016 διότι  ο λογαριασμός ΔΕΗ   εκδίδεται ακόμη 

και σήμερα στο όνομα του πωλητή -αρχ. ιδιοκτήτη Κολιόπουλο Παναγιώτη   και τα δημοτικά τέλη 

συμπεριλαμβάνονται στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Επιπλέον ο παππαούς της αιτούσας Γκουντέλος Βασίλειος 

ελάμβανε από τον Δήμο ατομική ειδοποίηση οφειλών την οποία αγνοούσε.  

Να διαγραφεί ποσό 87,10 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2006, και 

ομοίως έτους 2007, 2008 και 2009 και 2010 και ποσό 113,90€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

έτους 2011 και ομοίως 2012,2013,2014,2015 και 2016.  

 

6. Γιάννα Χριστίνα  του Ιωάννη   
Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή ποσού 97,44 από τέλη άρδευσης έτους 2016 Λιμνοδεξαμενή Μελίσσια, 

διότι το αντίστοιχο ποσό το πλήρωσε στον Υδρονομέα Άρδευσης και εκ παραδρομής το όνομα του 

συμπεριλήφθηκε και στον Χρηματικό κατάλογο του Δήμου.  

Γίνεται δεκτή η αίτηση του διότι εξόφλησε το αντίστοιχο ποσό με τα αριθμ. 2820/13-9-2016, 2813/13-9-201 

και  2788/12-9-2016  διπλότυπα είσπραξης.  

 

7. Κοσκόσης Κωνσταντίνος του Αλεξ.  
Ζητά διαγραφή ποσού 68,40€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2005, ποσό 

74,10€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2006 και ομοίως για τα έτη 

2007,2008,2009,2010 και 2011 και ποσό 96,90€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 

έτους 2014 και 2015, διότι η αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου έγινε 12/8/2004 και έκτοτε τα δημοτικά 

τέλη έχουν συμπεριληφθεί στον λογαριασμό της ΔΕΗ, (επισυνάπτεται βεβ. αρχικής ηλεκτροδότησης και 

λογαριασμοί ΔΕΗ). 

Να διαγραφεί ποσό 68,40 από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2005, ποσό 74,10€ 

από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2006 και ομοίως για τα έτη 2007,2008,2009,2010 

και 2011 και ποσό 96,90€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου έτους 2014 και 2015.   
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Τα παρακάτω αιτήματα εξετάσθηκαν από την Δ.Ε. Ευρυμενών και αφορούν διορθώσεις στα τέλη 

κοιμητηρίων λόγω εσφαλμένης εγγραφής. 

1. Διαγραφή ποσού 30,00€ από τέλη κοιμητηρίου ετών 2015-2016 του οφειλέτη Πάνου Κυριαζή διότι 

εξόφλησε προκαταβολικά όλη την πενταετία με το αριθμ. 2197/29-7-2017 διπλότυπο είσπραξης  και εκ 

παραδρομής ξαναχρεώθηκε για τα έτη 2015-2016. 

2. Διαγραφή ποσού 30,00€ από τέλη κοιμητηρίου ετών 2015-2016 του οφειλέτη Γκαραγκάνη Ευδοξία 

διότι έγινε εκταφή του συγγενικού της προσώπου  και εκ παραδρομής χρεώθηκε για τα έτη 2015-2016. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του 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 το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

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 35/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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