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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 23/10/2018 ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.10.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 8643 

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  

173/2018 
από το πρακτικό της 12

ης
/ 23.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 13
ο
 : Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 23.10.2018, ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.), 

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

πρωτοκόλλου 848719.10.2018 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 Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος
2
 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος
3
 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 
26. Μπάτσικας Βασίλειος 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος 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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης 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. 

 

Θέμα 13
ο
 : Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις και 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 και μετά από εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής σας υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση 

τελών στους χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα. 

 

1. Αγγελάκης Ευάγγελος του Αθανασίου Ζητά διαγραφή ποσού 100,00€ από τέλη καθαριότητας 

Αλεξανδρινής 2011-2015 (Χ.Κ.722/2016/2018) διότι εξόφλησε το παραπάνω ποσό στην Δ.Ε. 

Ευρυμενών με βεβαιωτικό σημείωμα εκ παραδρομής στο όνομα Αγγελάκης Ευθύμιος του Αθανασίου με 

το αριθμ. 402/2016 διπλότυπο είσπραξης.  

Να διαγραφεί ποσό 100,00€ από τον Χ.Κ. 722/2016/2018. 

 

2. Παπαγεωργίου Άννα (Καρδίτσα) Ζητά διαγραφή ποσού 150,00€ από τέλη καθαριότητας 

Αλεξανδρινής 2011-2015 (Χ.Κ.722/2016/2018) διότι εξόφλησε το παραπάνω ποσό στην Δ.Ε. 

Ευρυμενών με βεβαιωτικό σημείωμα με το αριθμ. 488/8-4-2016  διπλότυπο είσπραξης.  

Να διαγραφεί ποσό 150,00€ από τον Χ.Κ. 722/2016/2018. 

 

3. Νίκου Ευάγγελος του Δημ. Με την αριθμ. 1606/8-3-2018 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 30,00€ από 

τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής 2016  (Χ.Κ.1116 /2018) .Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  με τον 

υδραυλικό κ. Φωτη Οικονόμου μας διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για οικόπεδο χωρίς κτίσμα. Να διαγραφεί 

ποσό 30,00€ από τον Χ.Κ. 1116/2018. 

 

4. Περτσούλη Φανή Αποστόλου Με το αριθμ. πρωτ. 1434/6-3-2018 έγγραφό μας χρεώθηκε 30,00€ για 

διατήρηση τάφου για Περτσούλη Απόστολο για τα έτη 2016-2017 ενώ η ίδια οφειλή εξοφλήθηκε από 

τον Λώρη Απόστολο κατά την διαδικασία εκταφής του θανόντα . 

Να διαγραφεί ποσό 30,00€ (Χ.Κ. 1128/2018) διατήρηση τάφου κοιμητήριο Αγιάς διότι εξοφλήθηκε από 

άλλον υπόχρεο-συγγενή του θανόντα. 
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5. Μακρυγιώργος Ιωάννης κατ. Αμυγδαλής Με την αριθμ. πρωτ. 2881/19-4-2018 αίτησή του ζητά 

διαγραφή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας διότι η οικία του  ηλεκτροδοτήθηκε 

το 2004 και έκτοτε τα τέλη συμπεριλαμβάνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ τους οποίους εξοφλεί. 

Προσκομίζει αντίγραφα λογαριασμών  ΔΕΗ από το 2004-2014 όπου αναγράφεται χρέωση 40 τ.μ. 

(Προηγήθηκε αλληλογραφία με τον αιτών (αριθμ. πρωτ. 1324/27-2-2018 έγγραφό μας). 

Να διαγραφεί ποσό 48,00€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας   έτους 2014 (Χ.Κ. 

και 48,00€ έτους 2018, 52,00€ από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2006, ομοίως από τα 

έτη 2007,2008,2009,2010 και 2011, ποσό 68,00€ από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας 2012 ομοίως από το έτος 2013, 2014 και 2015. Επιπλέον να μην ξαναχρεωθεί. 

 

6. Σακελλαρίου Ελένη του Κων. Με την αριθμ. πρωτ. 7713/8-8-17 αίτησή της ζητά διαγραφή τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  διότι η οικία της ηλεκτροδοτήθηκε και επιστροφή 

χρημάτων διότι  εξοφλούσε λογαριασμούς ΔΕΗ.  Προσκομίζει αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ ετών 

2015, 2017. 

Να διαγραφεί ποσό 81,60€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού  Αγιοκάμπου έτους 2015 (Χ.Κ. 

783/2016) και να  μην ξαναχρεωθεί. Δεν εγκρίνεται το αίιτημά της για επιστροφή χρημάτων διότι δεν 

προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (λογαριασμούς ΔΕΗ ανάλογων ετών) .  

 

7. Παπαποστόλου Παναγιώτης κατ. Λάρισας Με αίτημά του ζητά διαγραφή τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2015 διότι τα αντίστοιχα τέλη χρεώνονται  στον λογαριασμό της 

ΔΕΗ. 

Να διαγραφεί ποσό 73,10€ από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2015 (Χ.Κ. 

779/2016/2017)  και να  μην ξαναχρεωθεί. 

 

8. Τζιάτζιου Αρετή του Δημ. Ζητά διαγραφή ποσού 150,00€ και στη συνέχεια να εξαιρεθεί από τα τέλη 

καθαριότητας Αλεξανδρινής διότι δεν έχει κάποιο κτίσμα μέσα στο οικόπεδό της.  

Να διαγραφεί ποσό 150,00€ από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 (Χ.Κ. 

722/2016/2018) μετά από σχετική αυτοψία του κ. Οικονομου Φ. υδραυλικού Δ. Αγιάς.  

 

9. Δημόπουλος Θωμάς του Στεφ.  Με την αριθμ. πρωτ. 6238/30-7-2018  αίτησή του  ζητά την διαγραφή 

όλων των οφειλών του από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής 150,00€ για τα έτη 2011-2015, 30,00€ για 

το 2016 και 30,00€ για το 2017 διότι δεν έχει κτίσμα μέσα στο οικόπεδό του.  

Να διαγραφεί ποσό 150,00€ από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 (Χ.Κ. 

722/2016/2018), ποσό 30,00€ γα το έτος 2016 (Χ.Κ. 1105/2017/2018) και ποσό 30,00€ γα το έτος 2017 

(Χ.Κ. 1116/2018) μετά από σχετική αυτοψία του κ. Οικονόμου Φ. υδραυλικού Δ. Αγιάς.  

 

10. Βαζάκας Απόστολος του Στυλ. Να διαγραφεί οφειλή 328,19€ από τέλη άρδευσης   από τον Χ.Κ. 

10/2018 διότι το αντίστοιχο ποσό εξοφλήθηκε με το αριθμ. 699 βεβαιωτικό σημείωμα  και το 1701/17-

7-2015 διπλότυπο είσπραξης. 

 

11. π. Ιωάννης Σαμαράς Ζητά την διαγραφή των οφειλών από τέλη κοιμητηρίων Μεταξοχωρίου (για τον 

θανόντα Κουρσιούμη Αντώνιο ) και χρέωση στα ανίψια και κληρονόμους του θανόντα Κουρσιούμη 

Νικόλαο αι Κουρσιούμη Ελισάβετ κάτοικοι Βόλου. 

Να διαγραφεί η οφειλή 30,00 € από τον Σαμαρά Ιωάννη και να χρεωθούν οι νόμιμοι κληρονόμοι. 

 

12. Νίκας Αθανάσιος (Ιωάννη )  

Ζητά την διαγραφή των οφειλών από τέλη κοιμητηρίου Αγιάς  (για την θανούσα  Νικούλη Μαρία) και 

χρέωση στον Νίκα Γεώργιο του Ιω. κάτοικο Αγιάς. 

Να διαγραφεί η οφειλή 30,00 € από τον Νίκα Αθανάσιο  διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής και να χρεωθεί ο 

Νίκας Γεώργιος κάτοικος Αγιάς. 
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Επίσης, τα παρακάτω αιτήματα πολιτών υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν από το Γραφείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης του Δήμου μας και διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ.7378/12-9-2018 και 

1831/13-3-2017 έγγραφα με θέμα «Διαγραφές τελών άρδευσης» : 

 

1. Μπιμπίκος Γεώργιος του Αθαν. Διαγραφή τελών άρδευσης Ποταμιάς  έτους 2017 ποσό 27,86€ διότι 

κατασκευάστηκε αποθήκη στον χώρο  του χωραφιού και εκ παραδρομής χρεώθηκε. 

 

2. Δαλαβίκας Αλέξανδρος του Γεω. Διαγραφή τελών άρδευσης Μαρμαρίνης έτους 2017 ποσό 68,46€ 

διότι δεν πότισε και εκ παραδφομής χρεώθηκε.   

 

3. Πουρέγκας Κων/νος του Στυλιανού Διαγραφή τελών άρδευσης Σκλήθρου 2016 ποσό 15,00€ και τέλη 

άρδευσης Σκλήθρου  έτους 2017 ποσό 15,00€ διότι σύμφωνα με το Ε9 που προσκόμισε το κτήμα είναι 

2στρ. και όχι 5 στρ. που χρεώθηκε. 

 

4. Ζιούρκα Μαρία του Ευαγγέλου. Διαγραφή τελών άρδευσης αυλάκια Βελίκας  ετών 2015,2016,2017  

ποσό 15,00€/έτος  διότι σύμφωνα με το Ε9 που προσκόμισε το κτήμα δεν είναι ιδιοκτησία της. 

 

5. Παπαρίζος Γεώργιος του Μιχαήλ. Διαγραφή τελών άρδευσης αυλάκια Βελίκας  ετών 2013,2015,2016 

και 2017 ποσό 75,00€/έτος  διότι το συγκεκριμένο κτήμα ποτίζεται από ιδιόκτητη γεώτρηση.  

 

6. Παπαγεωργίου Δημήτριος Νικολ. Διαγραφή τελών άρδευσης Σκλήθρου ετών 2014 2015,2016,2017 

ποσό 37,82€/έτος  (και να παραμείνει χρέωση 12,18 €/έτος) διότι σύμφωνα με το Ε9 που προσκόμισε, το 

κτήμα είναι 2,435στρ. και όχι 10 στρ. που χρεώθηκε. 

 

7. Τσιάρα Γεωργία του Χρήστου. Διαγραφή τελών άρδευσης από πηγές Αγιάς ετών 

2013,2015,2016,2017 ποσό 60,00€/έτος  (και να παραμείνει χρέωση 40,00€/έτος) διότι σύμφωνα με Υ/Δ 

αρδεύονται τα 8 στρ. και τα άλλα 12 στρ. αρδεύονται από ομαδική γεώτρηση. 

  

8. Παφίλης Αντώνιος του Νικολάου Διαγραφή τελών άρδευσης από πηγές Αγιάς  ετών 

2013,2015,2016,2017 ποσό 10,00€/έτος  διότι το κτήμα αρδεύεται από δημοτική γεώτρηση. 

   

9. Αλευράς Γεώργιος του Κων/νου Διαγραφή τελών άρδευσης Δήμητρας έτους 2016 ποσό 24,83€ (να 

παραμείνει χρέωση 27,56€) λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης. 

  

10. Δουλμές Κυριάκος του Γεωργίου Διαγραφή τελών άρδευσης Δήμητρας έτους 2016 ποσό 22,80€ (να 

παραμείνει χρέωση 71,65€) λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης. 

 

11. Κούτρας Γεώργιος του Ιωάννη Διαγραφή τελών άρδευσης Δήμητρας έτους 2016 ποσό 88,55€ (να 

παραμείνει χρέωση 20,00€) λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης. 

 

12. Κωτούλα Ευαγγελία του Γεωργίου Διαγραφή τελών άρδευσης Δήμητρας έτους 2016 ποσό 77,58€ (να 

παραμείνει χρέωση 35,00€) λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης. 

 

13. Σέτσικας Δημήτριος Διαγραφή τελών άρδευσης Δήμητρας έτους 2016 ποσό 107,38€ (να παραμείνει 

χρέωση 17,42€) λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης του μετρητή. 

  
14. Βούντας Γεώργιος του Κων. Διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2014 ποσό 80,38€  λόγω εσφαλμένης 

καταχώρησης κυβικών. 

 

15. Βούντας Νικόλαος του Κων. Διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2015 ποσό 55,54€  λόγω εσφαλμένης 

καταχώρησης κυβικών. 

 

16. Γκαρατζάς Αθανάσιος Βας. Διαγραφή τελών άρδευσης έτους 2017ποσό 236,60€ διότι ποτίζει και 

από ιδιόκτηση γεώτρηση – νέος επανυπολογισμός κυβικών. 
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Σελίδα 5 από 5 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- 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 του 

Δήμου Αγιάς, 

- τα στοιχεία που προσκόμισε το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς, 

- 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 και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς 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 173/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  

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