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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 28-1-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 17
ο
 :  Εξέταση  αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Αγιάς.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

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

942/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

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. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Καλαγιάς Γρηγόριος 

19. Κουτσαντάς Βασίλειος 20. Μαρούδας Ρίζος 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Περπερής 

Ευάγγελος (Σκήτης), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος 

(Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 

ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

Θέμα 17
ο
 :  Εξέταση  αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Αγιάς.  

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με το άρθρο 174 παρ. 2 του 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 συμβουλίου. 

3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το 

δημοτικό ή  κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να 

απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η 

εκπρόθεσμη  καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, 

β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας, 

γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις 

περιπτώσεις α΄  και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας οι 

παρακάτω αιτήσεις: 
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Σελίδα 3 από 4 

1. Αίτηση του Σιαμουρέλη Αθανασίου του Χαραλάμπους , κάτοικος Δήμητρας,   με 

αριθμ. πρωτ. 16997/11-11-2013 με την οποία ζητά να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο  

και να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις  3402,76 € από μίσθωμα αγρού που νοίκιαζε 

από τον πρώην Δήμο Λακέρειας κατά τα έτη 1999 και 2000. Το αρχικό κεφάλαιο είναι:  

1168,37 €. Επίσης  εξηγεί ότι η παραγωγή υπέστη ζημία και αυτός ήταν ο κύριος λόγος 

που δεν μπόρεσε τα τελευταία δύο έτη της εκμίσθωσης να ανταποκριθεί στις 

οικονομικές του υποχρεώσεις και επιπλέον ανέκυψε και ένα πρόβλημα υγείας που 

συνέβαλλε στην καθυστέρηση καταβολής του ενοικίου.  Εκείνο το χρονικό διάστημα 

υπέβαλλε και αίτηση για την εγκατάλειψη του αγρού αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αφού η Ταμιακή Υπηρεσία επιβεβαίωσε όλα τα 

παραπάνω γεγονότα συλλέγοντας πληροφορίες και αφού η οικονομική του αδυναμία 

είναι έκδηλη προτείνουμε την απαλλαγή του από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 

καταβολής ύψους 3402,76 ευρώ.  

 

2.Υπεβλήθη στα γραφεία του Δήμου μας αίτηση του Κόκκαλη Χρήστου του Ευαγγέλου, 

κάτοικος Πρινιάς Τ.Κ. Ανάβρας,   με αριθμ. πρωτ. 13518/11-9-2013 με την οποία ζητά 

να διαγραφεί  ποσό 271,27 €, από το τελευταίο μίσθωμα από το αγροτεμάχιο που 

νοίκιαζε από τον Δήμο Αγιάς (Σχολικός κλήρος Ανάβρας  τοπ. διαγ. Β’) με διάρκεια 

μίσθωσης 27/2/2006- 27/2/2010. Ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με  την ψηφιοποίηση που 

έγινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρχική έκταση 36,20στρ. που νοίκιασε από τον Δήμο  

καλλιεργούσε 34,5 στρ. οπότε 4 * 1,70 στρ. αντιστοιχεί σε 6,800 στρ υπολογιζόμενα με 

21,10€ =143,48 ευρώ και επιπλέον ζητά (για την διαφορά έως 271,27€ ) την τιμωρία 

του ΟΠΕΚΕΠΕ που πλήρωσε επιπλέον για την εσφαλμένη έκταση που δήλωσε.  

Επειδή ο κάθε εκμισθωτής οφείλει να λαβαίνει γνώση της ενοικιαζόμενης έκτασης πριν 

την υπογραφή του Συμφωνητικού, επειδή η ψηφιοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν 

υποδεικνύει την ακριβή έκταση ενός αγροτεμαχίου αλλά μόνο την αμιγώς 

καλλιεργήσιμη και όχι τις βοηθητικές εκτάσεις γύρω την καλλιέργεια όπως δρόμο που 

γυρίζει το τρακτέρ, τυχόν αύλακες, πρανή ή χώρους εναπόθεσης ή φόρτωσης 

προϊόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεν εγκρίνουμε το αίτημα του ανωτέρω θεωρώντας 

το  αβάσιμο». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού,  

- τις διατάξεις του άρθρου  174 παρ. 2 του Ν.3463/06, 

- το με αριθμ. πρωτ. 16997/11-11-2013 αίτημα του Σιαμουρέλη Αθανασίου του 

Χαραλάμπους, 

- το με αριθμ. πρωτ. 13518/11-9-2013 αίτημα του Κόκκαλη Χρήστου του 

Ευαγγέλου, 

- την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου ότι: «Να γίνει 

επαναμέτρηση όλου του Σχολικού Αγρού Ανάβρας για να έχουμε μια πλήρης εικόνα 

γι’ αυτό», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 16997/11-11-2013 αίτημα του Σιαμουρέλη 

Αθανασίου του Χαραλάμπους για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας απόφασης. 
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Σελίδα 4 από 4 

Β. Απορρίπτει το με αριθμ. πρωτ. 13518/11-9-2013 αίτημα του Κόκκαλη Χρήστου 

του Ευαγγέλου  για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας απόφασης. 

 

Γ. Εγκρίνει την επαναμέτρηση ολόκληρου του σχολικού αγρού Ανάβρας ώστε να 

αποτυπωθεί το σύνολο του σχολικού αγρού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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