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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

74/2018 
από το πρακτικό της 5

ης
/ 26.04.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 16
ο
: Εξέταση  αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για διαγραφή 

προσαυξήσεων. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 26.04.2018, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 2907/20.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος
2
 

10. Κασίδας Ιωάννης
3
 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
4
 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαπέτης Αντώνιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Ριζούλης Στέφανος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
5
 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Προσήλθε στη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
4 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
5 Προσήλθε στη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου 

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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση 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. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  

 

Θέμα  16
ο
: Εξέταση  αιτημάτων πολιτών προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για 

διαγραφή προσαυξήσεων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Σπανός, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«1) Ο Σωτηρίου Ιωάννης του Αχιλλέα κάτοικος Λάρισας – Καραισκάκη 70 αρδευτής  αγροκτημάτων στην 

Τ.Κ. Σωτηρίτσας θέση Μελίσσια, υπέβαλλε την αριθμ. πρωτ. 7722/17-8-2016 αίτηση στην Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς με την οποία ζητά να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο των χρεώσεών του (τις οποίες 

αποδέχεται)  και να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις  ποσό 14,85€ , 84,24 € και 63,50€  € από τέλη άρδευσης 

Σωτηρίτσας θ. Μελίσσια .  

Πράγματι όπως φαίνεται από τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων που έχουν αποσταλεί (επισυνάπτονται) η μία 

ειδοποίηση απεστάλλη στην Άνω Σωτηρίτσα και η άλλη στον Σωτηρίου Ιωάννη στην Ανατολή . 

 

2) Ο Κοσμάς Ευάγγελος του Σωτηρίου κάτοικος τέρμα Νίκαιας , Αγ. Θωμάς Λάρισας με την από 6/3/2018 

αίτησή του προς την Οικονομική  Υπηρεσία μας ζητά να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις ποσό 30,00€ και 

1,20 €  από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής. Αποδέχεται τις οφειλές του και προτίθεται να εξοφλήσει αμέσως 

μόλις ικανοποιηθεί το αίτημά του. 

Πράγματι όπως φαίνεται από την ειδοποίηση που έχει αποσταλεί (επισυνάπτεται) η ειδοποίηση απεστάλλη 

στην Νίκαια Λάρισας  . 

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 174 του Δ.Κ.Κ. (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». 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους και αφού η Ταμιακή Υπηρεσία επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω γεγονότα 

συλλέγοντας πληροφορίες και αφού οι ειδοποιήσεις εστάλησαν σε λάθος διεύθυνση προτείνουμε την 

απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής  

- ποσού  14,85  ευρώ από τέλη άρδευσης Σωτηρίτσας 2015 Μελίσσια, ποσό 84,24 από τέλη άρδευσης 

Σωτηρίτσας θ. Μελίσσια 2011-2015 και ποσό 63,50  τέλη άρδευσης Σωτηρίτσας θ. Μελίσσια 2013 

για τον οφειλέτη Σωτηρίου Ιωάννη του Αχιλλέα  και  

- ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 και ποσό 1,20€ από τέλη 

καθαριότητας Αλεξανδρινής 2016 για τον οφειλέτη Κοσμά Ευάγγελο του Σωτηρίου. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.3 του Ν. 3463/06 (Α’ 114):  «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τα αιτήματα των οφειλετών, 

- τα στοιχεία που προσκόμισε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε: 

- την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ποσού  14,85  ευρώ από τέλη 

άρδευσης Σωτηρίτσας 2015 Μελίσσια, ποσό 84,24 από τέλη άρδευσης Σωτηρίτσας θ. Μελίσσια 

2011-2015 και ποσό 63,50  τέλη άρδευσης Σωτηρίτσας θ. Μελίσσια 2013 για τον οφειλέτη 

Σωτηρίου Ιωάννη του Αχιλλέα, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

- την απαλλαγή  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας 

Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 και ποσό 1,20€ από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής 2016 για τον 

οφειλέτη Κοσμά Ευάγγελο του Σωτηρίου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

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. 

 

Απουσίαζαν στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος οι: Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής) και 

Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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