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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

75/2018

από το πρακτικό της 5 / 26.04.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 17ο:

Εξέταση αιτήματος των: Λάμπρου και Παρασκευής Ψαλίδα για διαγραφή οφειλών από τέλη
δικαιώματος βοσκής.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 26.04.2018, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 2907/20.04.2018 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 Ιωάννης1
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος2
3
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)4
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Ριζούλης Στέφανος
5
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1

Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
5
Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 26/04/2018 ώρα 22:19.
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και 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 17ο:

Εξέταση αιτήματος των: Λάμπρου και Παρασκευής Ψαλίδα για διαγραφή οφειλών από τέλη
δικαιώματος βοσκής.

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».
Η εισήγηση που ακολουθεί διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης το
οποίο δέχθηκε και εξέτασε τα παρακάτω αιτήματα.
Ο κ. ΨΑΛΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου με την υπ΄άριθμ : 2851/19-4-2018 αίτησή του ζητά την
διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του που αφορούν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ για τα έτη 2007-20082009-2010-2011-2012-2013-2014 λόγω μη χρήσης των βοσκοτόπων αυτών σύμφωνα με τις Ενιαίες
Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών τις οποίες και μας επισύναψε.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να αποφασίσουμε θετικά για την διαγραφή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιώματος βοσκής των ετών 2007 έως 2013 ενώ για το έτος 2014 παραμένει
η οφειλή διότι χρησιμοποιήθηκε ο βοσκότοπος σύμφωνα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2014 του
Ψαλίδα Λάμπρου του Δημητρίου. Kατά συνέπεια παρακαλούμε να εγκρίνετε την διαγραφή ποσού 389,63 €
από δικαίωμα βοσκής 2007, ποσό 400,00€ από δικαίωμα βοσκής 2008, ποσό 386,00€ από δικαίωμα βοσκής
έτους 2009, ποσό 386,00€ από δικαίωμα βοσκής 2010, ποσό 171,00€ από δικαίωμα βοσκής 2011, ποσό
183,00€ από δικαίωμα βοσκής 2012 και ποσό 183,00€ από δικαίωμα βοσκής 2013.
Η κ. ΨΑΛΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου με την υπ΄άριθμ : 2852/19-4-2018 αίτησή της ζητά την
διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του που αφορούν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ για τα έτη 2007-20082009-2010-2011-2012-2013-2014 λόγω μη χρήσης των βοσκοτόπων αυτών σύμφωνα με τις Ενιαίες
Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών τις οποίες και μας επισύναψε.
Ώρα λήξης συνεδρίασης, Πέμπτη 26/04/2018 ώρα 22:19.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να αποφασίσουμε θετικά για την διαγραφή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιώματος βοσκής των ετών 2007 έως 2014 διότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο
βοσκότοπος σύμφωνα με τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των αντίστοιχων ετών της κ. Ψαλλίδα
Παρασκευής του Δημητρίου. Kατά συνέπεια παρακαλούμε να εγκρίνετε την διαγραφή ποσού 134,11 € από
δικαίωμα βοσκής 2007, ποσό 190,00€ από δικαίωμα βοσκής 2008, ποσό 218,00€ από δικαίωμα βοσκής
έτους 2009, ποσό 211,00€ από δικαίωμα βοσκής 2010, ποσό 96,00€ από δικαίωμα βοσκής 2011, ποσό
96,00€ από δικαίωμα βοσκής 2012, ποσό 96,00€ από δικαίωμα βοσκής 2013 και ποσό 83,40€ από δικαίωμα
βοσκής 2014 .
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,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
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.
Απουσίαζαν στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος οι: Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής) και
Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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