
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 4112/1-4-2014 

Αριθμός Απόφασης 

70/2014 
Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                    Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο : 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320 

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 27-3-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 3
o
:  Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διαγραφή προσαυξήσεων.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη 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 3732/21-3-2014 

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. Βόγιας Δημήτριος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 9. Καψάλης Βασίλειος 

10. Κουτσαντάς Βασίλειος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος   19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσαγκάλης Αντώνιος
2
 

Απόντες 

22. Βαλάρης Γεώργιος 23. Μαρούδας Ρίζος 

24. Μπελιάς Αντώνιος 25. Στάθης Νικόλαος 

26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Είχε αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του θέματος.  

2
 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 4

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩ6Ι-6Κ5



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

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

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και Ράντζος 

Νικόλαος (Μαρμαρίνης). 

 

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

Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας 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 αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί πρώτο το 

15
ο
 θέμα της συνεδρίασης και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
o
:  Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διαγραφή προσαυξήσεων.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: 

 

«Με την παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

ορίζονται τα εξής:  «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: 

 

1. Η με αριθμ πρωτ. 2974/5-3-2014 αίτηση του κ. Αθανασούλα Σωτήριου του 

Κων/νου με την οποία ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση 

σχετικά με τη συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή 

της. Όφειλε ποσό 142,62€ από  τέλη ύδρευσης 09-10, ποσό 50,58€ από τέλη 

ύδρευσης β’ εξ. 2010 Στομίου και Κόκ. Νερό και ποσό 7,36 από τέλη ύδρευσης β’ 

εξ. 2010 Στομίου και Κόκ. Νερό. Πολλοί υπόχρεοι διαμαρτυρήθηκαν προς την 

υπηρεσία ότι εκείνο το διάστημα δεν έλαβαν ατομική ειδοποίηση  

Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του κ 

Αθανασούλα Σωτηρίου  προς τον Δήμο Αγιάς  έχει προσαυξηθεί κατά 75,84 Ευρώ. 

 

2. Η με αριθμ. πρωτ. 18722/9-12-2013 αίτηση του Μπιδέλη Νικόλαου του Βασιλείου 

με την οποία ισχυρίζεται ότι δεν λάμβανε  για πολλά χρόνια ατομική ειδοποίηση 

λόγω αλλαγής διεύθυνσης και δεν γνώριζε τις οφειλές του. Όμως από κάποιο τυχαίο 

γεγονός τον  βρήκε ο ταχυδρόμος και του απέστειλε την ειδοποίηση. Τότε εξόφλησε 

το 2011 και το 2012.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Οφείλει ποσό 308,00€ από  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 

από το 2005-2010 (6 εγγραφές). 

Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του κ Μπιδέλη 

Νικολάου του Βασιλείου  προς τον Δήμο Αγιάς  έχει προσαυξηθεί κατά 194,00€. 

 

3. Η με αριθμ. πρωτ. 2028/14-2-2014 αίτησή του κ. Τσιούρη Αθανάσιου του Χρήστου  

ισχυρίζεται ότι δεν λάμβανε την ατομική ειδοποίηση που αφορά σε τέλη ύδρευσης 

διότι πήγαινε στο καφενείο το οποίο ήταν ιδιοκτησία του και ο ενοικιαστής τον 

διαβεβαίωνε ότι πλήρωνε εκείνος τις οφειλές. 

Οφείλει ποσό 802,10€ από τέλη ύδρευσης Καστρίου 2009-2010.  

Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του κ. Τσιούρη 

Αθανασίου του Χρήστου  προς τον Δήμο Αγιάς  έχει προσαυξηθεί κατά 297,35€. 

 

4. Η με αριθμ. πρωτ. 3708/19-3-2014 αίτηση της Άλβανού Ευμορφία (Παλαιόπυργος) 

με την οποία ισχυρίζεται και ζητά διαγραφή των προσαυξήσεων διότι δεν υπέβαλλε 

ποτέ αίτηση για την συγκεκριμένη παροχή ύδρευσης και δεν λάβαινε γνώση των 

ειδοποιήσεων. (Η  πρώτη αίτησή της για διαγραφή όλου του οφειλόμενου ποσού 

απορρίφθηκε από το Δ.Σ. με την υπ’ αριθμ. 223/2013) 

Οφείλει ποσό 938,53€ από τέλη ύδρευσης από το 2006 έως το β’ εξάμηνο του 2010. 

Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος της κ. Αλβανού 

Ευμορφίας προς τον Δήμο Αγιάς  έχει προσαυξηθεί κατά 581,47€. 

 

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη ότι η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

Αγιάς είναι σύμφωνη για την απαλλαγή των παραπάνω οφειλετών από τις 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την αιτιολογία ότι δεν ήταν υπαίτιοι για την 

εκπρόθεσμη καταβολή, σας καλώ να ψηφίσετε σχετικά». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 174 Ν. 3463/06, 

- τα σχετικά αιτήματα φορολογουμένων για διαγραφή προσαυξήσεων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

1. Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 2974/5-3-2014 αίτημα του κ. Αθανασούλα 

Σωτήριου του Κων/νου για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

2. Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 18722/9-12-2013 αίτημα του κ. Μπιδέλη 

Νικόλαου του Βασιλείου για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

3. Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 2028/14-2-2014 αίτημα του κ. Τσιούρη 

Αθανάσιου του Χρήστου για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

4. Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 3708/19-3-2014 αίτημα της κας Άλβανού 

Ευμορφία για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας απόφασης. 

ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩ6Ι-6Κ5



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου για την άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2014. 

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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