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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 7
ο
 :  Εξέταση αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη 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.: 

18843/15-12-2013 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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
2
 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
3
 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
4
  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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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), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

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 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 7
ο
 :  Εξέταση αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 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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1. Αίτηση του Τσιντζιράκου Οδυσσέα του Βάϊου  με αριθμ. πρωτ. 18781/12/12/2013 με 

την οποία διαμαρτύρεται και ζητά να διαγραφούν τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού Βελίκας, από το όνομα του διότι αφορούν την επιχείρηση 

ενοικιαζόμενων δωματίων, της οποίας ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια είναι η σύζυγός 

μου Τσιντζιράκου Ελένη του Αποστόλου, και εκείνος ουδεμία σχέση έχει με την 

δραστηριότητα αυτή. Τις λοιπές οφειλές που αφορούν τέλη άρδευσης τις αποδέχεται και 

ήδη έχει εξοφλήσει μέρος αυτών.  

 

Επίσης υπεβλήθη στα γραφεία του Δήμου μας Υπεύθυνη δήλωση  της Τσιντζιράκου 

Ελένης στην οποία δηλώνει ότι εκείνη είναι ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων 

και αναλαμβάνει τα αναλογούντα τέλη. 

 

Επειδή η υπηρεσία μας προέβη σε εσφαλμένη εγγραφή, και δεδομένου ότι το κάθε 

φυσικό πρόσωπο έχει την δική του αυτοτέλεια κάνουμε δεκτή την αίτησή του και  

προτείνουμε την διαγραφή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Βελίκας  από 

τον οφειλέτη Τσιντζιράκο Οδυσσέα του Βάϊου και μεταφορά των οφειλών στην 

Τσιντζιράκου Ελένη του Αποστόλου με νέο Χρηματικό κατάλογο. 

 

2. Αιτήσεις του Μητρούλα Αστέριου του Δημητρίου με αριθμ. πρωτ. 14535/27-9-2013, 

και 14563/5-10-2012  με τις οποίες  ζητά την διαγραφή των οφειλών και την 

αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος του  από τον Δήμο Αγιάς  από την άρδευση του 

κτήματός του. Συγκεκριμένα  ο αιτών έως το 2000 περίπου πότιζε το κτήμα του, 

έκτασης τριών στρεμμάτων στους Νερομύλους  από τον αρδευτικό αύλακα. Αργότερα  ο 

αρδευτικός αύλακας εγκαταλείφτηκε και   καταστράφηκε  και παρόλο που είχε δηλωθεί 

αυτό στον Δήμο Αγιάς δεν είχε γίνει καμία ενέργεια για την αποκατάστασή του. Για όλα 

αυτά τα χρόνια υπήρχε προφορική άδεια και δέσμευση ότι θα ποτίζει από το δίκτυο 

ύδρευσης  και θα χρεώνεται με το ισχύον  πάγιο. 

 

Από το 2002  έως το 2004  η χρέωση  από τον Δήμο Αγιάς ήταν  με 20,54 ευρώ /έτος 

για κάθε παροχή ύδρευσης . Από το 2005 που τοποθετήθηκαν υδρομετρητές η χρέωση 

γινόταν από την ΔΕΥΑ Αγιάς ανά τετράμηνο σύμφωνα με την αναγραφόμενη 

κατανάλωση και την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό 

οι χρεώσεις από το 2004 και μετά ήταν μεγάλες λόγω της τιμολογιακής πολιτικής.  

 

Από την καρτέλα του καταναλωτή όπως αυτή μας χορηγήθηκε από την ΔΕΥΑ Αγιάς 

προκύπτει ότι έχει δύο παροχές ύδρευσης (από τις οποίες αρδεύει το κτήμα του). 

Ακολουθούν αναλυτικά οι χρεώσεις ανά έτος : 

ΕΤΟΣ 1
η
 ΠΑΡΟΧΗ (καρτ.7008) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΕΤΟΣ 

2
η
 ΠΑΡΟΧΗ (καρτ.7013) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /ΕΤΟΣ 

2005 685 m
3
 775 m

3
 

2006 676 m
3
 938 m

3
 

2007 875 m
3
 1186 m

3
 

2008 639 m
3
 906 m

3
 

2009 556 m
3
 758 m

3
 

2010 284 m
3
 559 m

3
 

Οι οφειλές του αιτούντα προς τον Δήμο Αγιάς ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 907,15 

ευρώ για την πρώτη παροχή και 1438,39 ευρώ για την δεύτερη παροχή και αφορούν 

στο χρονικό διάστημα από το 2
ο
 τετράμηνο του 2008 έως τις 31/12/2010. 
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Επειδή  η ύδρευση και η άρδευση τα προαναφερθέντα έτη ήταν αρμοδιότητες του Δήμου 

και επειδή από υπαιτιότητα του Δήμου δεν επισκευάσθηκε ο αρδευτικός αύλακας  από 

το οποίο άρδευε το κτήμα του για την αγροτική δραστηριότητά του προτείνουμε 

σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 2 του Ν.3463/06 (όπως αναφέρεται παραπάνω ) να 

προβούμε στην διαγραφή ποσού και στην χρέωση του σύμφωνα με το τιμολόγιο 

άρδευσης. Η άρδευση Νερομύλων τα έτη 2008, 2009 και 2010 σύμφωνα με την 

τιμολόγιο του  Δήμου Αγιάς  ήταν  0,041 ευρώ /κυβικό, συνεπώς για την πρώτη παροχή 

1378 κυβικά *0,041 ευρώ αναλογούν 56,50 ευρώ και για την δεύτερη παροχή 

2111κυβικά*0,041 ευρώ αναλογούν 86,55 ευρώ. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε  

- την διαγραφή των παραπάνω ποσών 907,15 ευρώ (Χ.Κ. 472/2013) και  1438,39 
ευρώ (Χ.Κ. 472/2013) και 

- τη δημιουργία νέας εγγραφής για τα παραπάνω έτη με την αιτιολογία: τέλη 
άρδευσης 2009-2010 ποσό 56,50 ευρώ για την πρώτη παροχή και 86,55 ευρώ για 

την δεύτερη παροχή». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας κ. Βασίλειος 

Λέτσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Για την αίτηση του κου Μητρούλα πρέπει να 

προσκομισθεί και δήλωση του τότε Προέδρου της Κοινότητας που να επιβεβαιώνει όσα 

ισχυρίζεται στην αίτησή του ο αιτών».  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Στην περίπτωση του κου 

Μητρούλα εκτός από τη διαγραφεί του οφειλών πρέπει να υπάρξει δέσμευση για την 

αποκατάσταση του αρδευτικού αύλακα ώστε να εξασφαλιστεί η άρδευση των 

κτημάτων». 

 

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. 18781/12/12/2013 αίτημα του Τσιντζιράκου Οδυσσέα του 

Βάϊου, 

- τα με αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. 14535/27-9-2013, και 14563/5-10-2012 αιτήματα 

του  Μητρούλα Αστέριου του Δημητρίου, 

- τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λέτσιου Βασίλειου και 

Σιμούλη Θωμά, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει το με αριθμ. πρωτ. 18781/12/12/2013 αίτημα του Τσιντζιράκου Οδυσσέα 

του Βάϊου για τους λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας 

απόφασης. 

 

Β. Εγκρίνει τα με αριθμ. πρωτ. 14535/27-9-2013 και 14563/5-10-2012 αιτήματα του 

Μητρούλα Αστέριου του Δημητρίου για τους λόγους που καταγράφονται στο 

εισηγητικό κομμάτι της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των 

δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λέτσιου Βασίλειου και Σιμούλη Θωμά. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 268/2013. 

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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