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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 18
ης

/ 13-11-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 20
ο
 :  Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/9-

11-2013 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 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. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος 

10. Κουτσαντάς Βασίλειος
1
 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

20. Βόγιας Δημήτριος 21. Ξαφάρας Χρήστος 

22. Μαρούδας Ρίζος 23. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Σιμούλης Θωμάς 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

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

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και 

Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος 

και Γκασδράνης Θεόδωρος. 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 της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 20
ο
 :  Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006. 

 

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 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». 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 

Α. Τα παρακάτω αιτήματα αφορούν σε περιπτώσεις πολιτών που το τελευταίο χρονικό 

διάστημα ηλεκτροδοτήθηκαν οι οικίες τους στην ΔΕ Μελιβοίας, οπότε στο εξής τα τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού χρεώνονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ . 

1. Σκανδάλης Απόστολος Παναγ. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ  (Χ.Κ. 527/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2012, από το σύνολο 68,00 ευρώ, 

και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής 

2. Παπαδημητρίου Θωμάς Βασ. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ (Χ.Κ. 526/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012, και ποσό 68,00 ευρώ από 
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τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2013 (ΧΚ 937/2013), και να μην 

ξαναχρεωθεί στο εξής. 

3. Χατζησαββίδης Ιωάννης Ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 68,00 ευρώ (Χ.Κ. 940/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013, και να μην ξαναχρεωθεί στο 

εξής. 

4. Διαβάτη Αγγελική Γεωργίου Ηλεκτροδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2013-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 68,00 ευρώ (Χ.Κ. 940/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013, και να μην ξαναχρεωθεί στο 

εξής. 

5. Καλέσης Ανδρέας Αθαν. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 85,00 ευρώ (Χ.Κ. 937/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2013, και να μην ξαναχρεωθεί στο 

εξής. 

6. Τζιάτζιας Αθανάσιος Γεωρ. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάρτιο του 20132-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 27,20 ευρώ (Χ.Κ. 936/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013, και να μην ξαναχρεωθεί στο 

εξής. 

7. Γιαννούσης Παύλος Στερ. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάιο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Έχει εξοφλήσει το 2012. Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ (Χ.Κ. 

937/2013) από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2013, και να 

μην ξαναχρεωθεί στο εξής. 

8. Γκουρομπίνου Θεοδώρα Ηλεκτροδοτήθηκε τον Μάιο του 2012-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 81,60 ευρώ (Χ.Κ. 526/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012, και ποσό 81,60 ευρώ από 

τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2013, και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής. 

9. Καούνας Δημήτριος Θεοδ. Οφείλει από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ. Σωτηρίτσας 

από το 2011 έως το 2013. Όμως σύμφωνα με το Συμβόλαιο που μας προσκόμισε 

πούλησε την ιδιοκτησία του στον Καταραχιά Χρήστο του Δημοσθένη  κάτοικο 

Τρικάλων. Κατόπιν τούτου να διαγραφούν οι οφειλές από τον Καούνα Δημήτριο 

Θεοδ. και συγκεκριμένα ποσό 52,00 ευρώ από το έτος 2011 (Χ.Κ. 490/2011), 68,00 

ευρώ από το έτος 2012 (Χ.Κ. 527/2013) και 68,00 ευρώ από το έτος 2013 ( Χ.Κ. 

940/2013) και να μεταφερθούν στον αγοραστή –υπόχρεο με την δημιουργία νέου 

Χ.Κ. 

10. Παπαδόπουλος Σπύρος Στ. Ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2013-προσκομίζει 

λογαριασμό ΔΕΗ. Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ (Χ.Κ. 936/2013) από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013, από το σύνολο 68,00 ευρώ  και 

να μην ξαναχρεωθεί στο εξής. 

11. Πουρνάρας Αχιλλέας Αθαν. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ με ηλεκτροδότηση Μάιο 

του 2013. Να διαγραφεί ποσό 34,00 ευρώ από τέλη καθαριότητας και ηλεκτ/σμού 

Αγιοκάμπου 2013 (Χ.Κ. 937/2013) Να εξοφληθεί το 2012 και το λοιπό ποσό 

(ήμισυ)  από το 2013.   

 

Β. Τα αιτήματα που ακολουθούν, αφορούν στα τέλη άρδευσης και αποτελούν εισήγηση 

της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας. 

1. Γερογιάννης Βασίλειος Αποστ. Προσκόμισε Ε9 που δείχνει ότι το σύνολο των 

στρεμμάτων  είναι 5,5 και όχι 10 όπως αρχικά χρεώθηκε. Κατά συνέπεια να 

διαγραφούν 22,50 ευρώ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2012 από το σύνολο 50,00 

ευρώ που είναι και η αρχική χρέωση (Χ.Κ.10/2013), και  22,50 ευρώ από άρδευση 
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Σκλήθρου έτους 2013 από το σύνολο 50,00 ευρώ που είναι και η αρχική χρέωση 

(Χ.Κ. 934/2013).  

2. Γεροδήμος Γεώργιος Βασ. Προσκόμισε Ε9 που δείχνει ότι το σύνολο των 

αρδευόμενων στρεμμάτων  είναι 8,5 (τα λοιπά είναι εκτός αρδευτικού δικτύου). 

Κατά συνέπεια να διαγραφεί ποσό 57,00 ευρώ από άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 

(Χ.Κ.934/2013 ). 

3. Αφοί Παπαζέτη υπέβαλλε αίτηση διακοπής της παροχής άρδευσης με ημερ. 

υποβολής 14/4/2010 διότι δεν ποτίζει και δεν θα την χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά. 

Πράγματι το 2010 δεν χρεώθηκε ενώ εκ παραδρομής χρεώθηκε το 2011,2012,2013. 

Να διαγραφεί ποσό 30,00 ευρώ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2011 (Χ.Κ. 

891/2013), ποσό 50,00 ευρώ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2012 (Χ.Κ. 

10/2013), ποσό 50,00 ευρώ από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 

(Χ.Κ.934/2013)και να μην ξαναχρεωθεί. 

4. Γερογιάννης Απόστολος Γε. με προηγούμενο αίτημά του διαγράψαμε τα τέλη 

άρδευσης των ετών 2011-2012 (Απόφαση 29/2013 Δ.Σ) διότι τα κτήματα σύμφωνα 

με το Ε9 είναι μη αρδευόμενα και εκ παραδρομής χρεώθηκε για το έτος 2013. Να 

διαγραφεί ποσό 50,00 ευρώ από άρδευση από πηγές Σκλήθρου έτους 2013 (Χ.Κ. 

934/2013). 

5. Πιτσιάβας Ιωάννης Δημ. λανθασμένη χρέωση 191 kw – να διαγραφεί ποσό 21,08 

ευρώ από τέλη άρδευσης Τ.Κ. Ομολίου έτους 2013 (Χ.Κ. 945/2013). Το λοιπό ποσό 

302,38 ευρώ έχει ήδη εξοφληθεί. 

 

Γ. Επιπλέον σας υποβάλλουμε αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση 

τελών στους χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα και λοιπές 

διάφορες περιπτώσεις : 

1. Μουλαλής Αντώνιος κάτοικος Αμυγδαλής Εσφαλμένα βεβαιώθηκε εις βάρος του 

ποσό 200,00 ευρώ, από ανείσπρακτη παράβαση ΚΟΚ, η οποία εξοφλήθηκε στα 

ΕΛΤΑ χωρίς όμως να ενημερωθεί η υπηρεσία μας από το Α.Τ. Αγιάς .Προσκομίζει 

την απόδειξη εξόφλησης . Να διαγραφεί ποσό 200,00 ευρώ από τον Χ.Κ. 944/2013. 

2. Τσέλνικας Γεώργιος –Αγιόκαμπος –για χρήση χώρου αιγιαλού & παραλίας έτους 

2012 του χρεώθηκε εσφαλμένα 2874,00 ευρώ αντί για 2370,00 ευρώ που είναι το 

ορθό. Το παραπάνω ποσό εξοφλήθηκε από τον παραπάνω υπόχρεο. Ζητά με αίτημά 

του να διαγραφεί από την χρήση χώρου αιγιαλού παραλίας του έτους 2013 το λοιπό 

προς επιστροφή ποσό. Γίνεται δεκτό το αίτημά του και διαγράφουμε ποσό 496,00 

ευρώ από την χρήση του 2013 (Χ.Κ. 939/2013), το λοιπό ποσό έχει ήδη εξοφληθεί. 

3. Εργομπετόν Σιώμος ΟΕ. Στον υπόχρεο εστάλη ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, από τέλη ύδρευσης παρελθόντων ετών (2008-2010) ποσό 1395,90 ευρώ, 

πλέον των προσαυξήσεων. Ζητά απαλλαγή από τις οφειλές του, ισχυριζόμενος ότι 

εξοφλούσε τους λογαριασμούς ύδρευσης στον Πυργετό του πρώην Δήμου Κάτω 

Ολύμπου και προσκομίζει βεβαίωση καταβολής τελών ύδρευσης των ετών 2010 και 

2011. Δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του διότι τα παραστατικά που καταθέτει δεν 

συμπίπτουν με τις οφειλές του προς τον Δήμο μας. Επιπλέον μετά από ερώτηση που 

υποβάλλαμε στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Τεμπών δεν υπάρχει καμία 

είσπραξη για τα έτη 2008 και 2009.  

4. Αλβανού Ευμορφία Απ. ζητά με την αριθμ. πρωτ. 9175/27-6-2013 αίτησή της να 

επανεξετασθεί η οφειλή της από τέλη ύδρευσης για τα έτη 2006 έως το 2010 ποσό 

938,53 ευρώ σύνολο, πλέον τις προσαυξήσεις διότι δεν έκανε ποτέ αίτηση για την 

συγκεκριμένη παροχή.Ο υδραυλικός προσκόμισε στην υπηρεσία μας την καρτέλα 

των καταναλώσεων που αντιστοιχούν στο υδρ. 242453 στην επιχείρηση της Πλατιά 

Άμμο “Αzuro”. Επιπλέον ενώ η αιτούσα ισχυρίζεται ότι πλήρωνε στον πρώην Δήμο 
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για άλλη παροχή δεν προσκομίζει κανένα διπλότυπο είσπραξης καθώς και κανένα 

άλλο δικαιολογητικό. Απορρίπτουμε το αίτημά της ως αβάσιμο.  

 

Δ. Τέλος ακολουθούν διορθώσεις σε χρεώσεις τελών χρήσης κοιμητηρίου ΔΕ Αγιάς: 

1. Δανιλούλης Γραμμένος διαγραφή διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2011-

2012-2013 στην Αγιά ποσό 150,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε εσφαλμένα. 

Υποβάλλει Υ/Δ ότι δεν κρατά οικογ. Τάφο. Να διαγραφεί ποσό 150,00 ευρώ από τον 

Χ.Κ. 537/2013, ποσό 150,00 ευρώ από τον Χ.Κ. 534/2013 και ποσό  150,00 ευρώ 

από τον Χ.Κ. 915/2013. 

2. Δαργούγια Πηνελόπη Δημ. διαγραφή διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2009-

2010 και 2011-2012 στο Μεταξοχώρι ποσό 80,00 ευρώ/έτος, διότι χρεώθηκε 

εσφαλμένα. Υποβάλλει Αίτηση -Υ/Δ ότι δεν κρατά Οικογενειακό Τάφο. Να 

διαγραφεί ποσό 80,00 ευρώ -2 εγγραφές από τον Χ.Κ. 941/2013, ποσό 80,00 ευρώ 

από τον Χ.Κ. 646/2013 και ποσό  80,00 ευρώ από τον Χ.Κ. 639/2013. 

3. Ζέϊκου Γεωργία  (Βασιλείου)-Ανάβρα διαγραφή διατήρησης απλού τάφου ετών 

2011-2012 στην Ανάβρα ποσό 15,00 ευρώ/έτος,(Χ.Κ. 903/2013) διότι χρεώθηκε 

εσφαλμένα. Είχε εξοφληθεί το αντίστοιχο ποσό με οίκοθεν βεβαίωση με το αριθμ. 

803/30-4-2013 διπλότυπο είσπραξης . 

4. Τσιάρα Χρύσα διαγραφή διατήρησης Οικογενειακού τάφου έτους 2013 Αγιάς ποσό 

150,00 ευρώ (Χ.Κ. 915/2013), διότι εσφαλμένα χρεώθηκε- δεν τον κρατά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού, 

- τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006, 

- τα αιτήματα των οφειλετών, 

- τα στοιχεία που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει τη διαγραφή ή διόρθωση τελών διότι η χρέωση στους βεβαιωτικούς – 

χρηματικούς καταλόγους έγινε εσφαλμένα, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και τα αιτήματα των φορολογούμενων, όπως αυτά 

καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

Β. 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 223/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-4ΔΔ


