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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 29/07/2019 ώρα 21:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.07.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 7737 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

134/2019 
από το πρακτικό της 8ης/ 29.07.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  5ο : Έγκριση διαγραφής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στον 

οικισμό Κόκκινο Νερό, που επιβλήθηκαν  από την υπηρεσία μας στον Δημητρακόπουλο 

Γεώργιο του Παναγιώτη (με συνυπόχρεους) & επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρημάτων 

των παραπάνω προστίμων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν τα 

ίδια πρόστιμα  από την υπηρεσία μας δύο φορές. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 29-07-2019, ώρα 19:00, συνήλθε 

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

7638/25-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου 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 Ρίζος1 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Τσιώνης Αστέριος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

  

Απόντες 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σιμούλης Θωμάς 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου  της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών  Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα 5ο : Έγκριση διαγραφής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στον 

οικισμό Κόκκινο Νερό, που επιβλήθηκαν  από την υπηρεσία μας στον Δημητρακόπουλο 

Γεώργιο του Παναγιώτη (με συνυπόχρεους) & επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρημάτων 

των παραπάνω προστίμων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν τα 

ίδια πρόστιμα  από την υπηρεσία μας δύο φορές. 

 

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010,  όπως αυτό συμπληρώθηκε με το  

άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4257/2014, με τα οποία ορίζεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των 

εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 

θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς 

και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» και το εισηγήθηκε ο Βασίλειος 

Λέτσιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την παρακάτω εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγιάς: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σωτηρίτσα  16/7/2019       

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ                                                                      Πρωτ.686 

Έδρα                  :  Σωτηρίτσα 

Τηλέφωνο        :  24943-50226 

Telefax :  24940-51722 

e-mail                          :  pol.agias@gmail.com 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διαγραφής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στον οικισμό 

Κόκκινο Νερό, που επιβλήθηκαν  από την υπηρεσία μας στον Δημητρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη (με 

συνυπόχρεους) & επιστροφή τυχόν καταβληθέντων χρημάτων των παραπάνω προστίμων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν τα ίδια πρόστιμα  από την υπηρεσία μας δύο φορές. 

 

Η υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και λαμβάνοντας υπόψη την από 27/6/2016 

αυτοψία αυθαίρετων κατασκευών υπαλλήλων μας, για ακίνητο στον οικισμό Κ. Νερό, προέβη στην βεβαίωση 

των παρακάτω προστίμων: 

• Ανέγερσης ποσού 14.192,87 ευρώ και  

• Διατήρησης  ποσού 2.365,48 ευρώ (χρονικό διάστημα από 27/6/2016 έως και 26/6/2017)  

με υπόχρεο τον Δημητρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη και συνυπόχρεους τους Δημητρακόπουλο Γεώργιο 

του Ζήσιμου, Απέργη Δήμητρα του Βασιλείου, Βεζυρούλη Δήμητρα του Δημητρίου, Παπαμαργαρίτη Νικόλαο 

του Χρήστου και Σαλταβαρέα Όλγα του Δημητρίου, όλοι συνιδιοκτήτες του ακινήτου. 

Τα παραπάνω πρόστιμα στάλθηκαν από την υπηρεσία μας, στην Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας με τον αριθ.569/16-8-

2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκαν με το αριθμ.9042/29-8-2016 τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ.  

Συνέχεια των παραπάνω, ο Δήμαρχος  ως πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας μας, με τα αριθμ.865 & 

866 από 13-9-2017 έγγραφά του, όρισε: 

α) την εκ νέου βεβαίωση των συγκεκριμένων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, διανεμημένα σε όλους 

              ΠΡΟΣ : Δήμο Αγιάς 

              Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
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τους παραπάνω συνιδιοκτήτες σύμφωνα με το ποσοστά συνιδιοκτησίας του ακινήτου, αφού έλαβε υπόψη 

σχετικό αίτημά τους και έγγραφα του σχηματισθέντος φακέλου και  

β) την διαγραφή των προστίμων που στάλθηκαν με τον αριθ.569/16-8-2016 χρηματικό κατάλογο & 

επιστροφή χρημάτων που τυχόν καταβλήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω επαναβεβαίωσης.    

Η υπηρεσία μας σύμφωνα με τα έγγραφα του Δημάρχου, προέβη στην επαναβεβαίωση των προστίμων 

στους αναφερόμενους συνιδιοκτήτες, ανά ποσοστό συνιδιοκτησίας, συντάσσοντας χρηματικούς καταλόγους για 

κάθε υπόχρεο  προς την αντίστοιχη  Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει και στην διαδικασία διαγραφής των αρχικών 

προστίμων. 

Η διαγραφή των αρχικών προστίμων δεν επετεύχθη διότι είχε προηγηθεί συμψηφισμός μέρους των 

οφειλών από την Δ.Ο.Υ. και για την ολοκλήρωση της διαγραφής απαιτείτο αίτηση θεραπείας και έγκριση 

Συλλογικού Οργάνου.  

Οι παραπάνω υπόχρεοι έχουν καταθέσει στην υπηρεσία μας την αριθμ.676/10-7-2019 αίτηση θεραπείας, 

επισυνάπτοντας και το αριθμ.41398/9-7-2019 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, «περί χρεών προστίμων 

Πολεοδομίας»  και αιτούνται, την διαγραφή των προστίμων που στάλθηκαν από την υπηρεσία μας, στην 

Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας με τον αριθ.569/16-8-2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκαν με το αριθμ.9042/29-8-

2016 τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ. και την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. 

 

Το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται να προβεί: 

 

      Α) Στην διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων:  

1. Ποσού 5.889,99 ευρώ από το αρχικό βεβαιωθέν 14.192,87 ευρώ που στάλθηκε με τον αριθ.569/16-8-

2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκε με το αριθμ.9042/29-8-2016 τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Α’ 

Λάρισας. 

2. Ποσού 2.168,36 ευρώ από το αρχικό βεβαιωθέν 2.365,48 ευρώ που στάλθηκε με τον αριθ.569/16-8-

2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκε με το αριθμ.9042/29-8-2016 τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Α’ 

Λάρισας. 

Β) Στην επιστροφή από την Δ.Ο.Υ χρηματικών ποσών: 

1. Ποσό 8.302,88 ευρώ προστίμου αυθαιρέτου που καταβλήθηκε με το αριθ.1151/1/2016/4292 (α/α 

825/23-9-2016 γραμμάτιο συμψηφισμού). 

2. Ποσό 197,12 ευρώ προστίμου αυθαιρέτου που καταβλήθηκε με το αριθ.1151/1/2016/4292 (α/α 

825/23-9-2016 γραμμάτιο συμψηφισμού). 

 ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν τα ίδια πρόστιμα  από την υπηρεσία μας δύο 

φορές. 

Η διαγραφή και κατ’ επέκταση η τυχόν επιστροφή δεν απορρέει από την υπαγωγή στις διατάξεις του 

άρθρου 24 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει, αλλά από το γεγονός ότι γίνεται με την παρούσα απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου δεκτή αίτηση θεραπείας στην ιδιοκτησία των οφειλετών. 

                                                                                                    

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 

- την με αριθμό πρωτ.: 686/16-07-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν.4178/2013 (Α΄174): «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 

Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», 

- την από 27/6/2016 αυτοψία αυθαίρετων κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγιάς, 

- την με αριθμό πρωτ.: 676/10-7-2019 αίτηση θεραπείας του υπόχρεου και των συνυπόχρεων 

προσώπων, 
- το αριθμ.41398/9-7-2019 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, «περί χρεών προστίμων Πολεοδομίας», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Εγκρίνουμε: 

Α. Τη διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων, με υπόχρεο τον Δημητρακόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη 

και συνυπόχρεους τους: Δημητρακόπουλο Γεώργιο του Ζήσιμου, Απέργη Δήμητρα του Βασιλείου, 

Βεζυρούλη Δήμητρα του Δημητρίου, Παπαμαργαρίτη Νικόλαο του Χρήστου και Σαλταβαρέα Όλγα του 

Δημητρίου, όλοι συνιδιοκτήτες του ακινήτου στον οικισμό Κ. Νερό, και συγκεκριμένα:  

1. Πρόστιμο ποσού 5.889,99 ευρώ από το αρχικό βεβαιωθέν 14.192,87 ευρώ που στάλθηκε με τον 

αριθ.569/16-8-2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκε με το αριθμ.9042/29-8-2016 

τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας. 

2. Πρόστιμο ποσού 2.168,36 ευρώ από το αρχικό βεβαιωθέν 2.365,48 ευρώ που στάλθηκε με τον 

αριθ.569/16-8-2016 χρηματικό κατάλογο και βεβαιώθηκε με το αριθμ.9042/29-8-2016 

τριπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Α’ Λάρισας. 

Β. Την επιστροφή στους δικαιούχους από την Δ.Ο.Υ των παρακάτω χρηματικών ποσών: 

1. Ποσό 8.302,88 ευρώ προστίμου αυθαιρέτου που καταβλήθηκε με το αριθ.1151/1/2016/4292 (α/α 

825/23-9-2016 γραμμάτιο συμψηφισμού). 

2. Ποσό 197,12 ευρώ προστίμου αυθαιρέτου που καταβλήθηκε με το αριθ.1151/1/2016/4292 (α/α 

825/23-9-2016 γραμμάτιο συμψηφισμού). 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για το λόγο ότι βεβαιώθηκαν τα ίδια πρόστιμα  από την υπηρεσία 

μας δύο φορές. 

 

Η απόφαση να αποσταλεί στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2019. 
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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