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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
124/2016
από το πρακτικό της 11ης/ 29.07.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 11ο:

Διορθώσεις - διαγραφές από τους Χρηματικούς καταλόγους, μετά από εισήγηση του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 7:00
μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 7073/25.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος1
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος2
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Μπεϊνάς Αντώνιος
24. Ριζούλης Στέφανος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
2

Αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης.
Προσήλθε με την έναρξη της συζήτησης 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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βάϊος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και
Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
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 11ο:

Διορθώσεις - διαγραφές από τους Χρηματικούς καταλόγους, μετά από εισήγηση του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 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».
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2787/7-4-2016 έγγραφο - εισήγηση ο Προϊστάμενος του Τμ. Περιβάλλοντος
Πολιτικής Προστασίας και υπευθύνου για την Άρδευση στο Δήμο μας, ζητά την διαγραφή –διόρθωση
ποσών από τέλη άρδευσης έτους 2015 ή παρελθόντων ετών. Τα αιτήματα των ονομάτων που ακολουθούν
κατατέθηκαν στο Γρ. Πολιτικής Προστασίας και αφού εξετάσθηκαν και ζητήθηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά περιήλθαν στην υπηρεσία μας για την τελική διαγραφή από του Χρηματικούς Καταλόγους.
1.Κατσιμαντός Βάϊος του Ιωάννη – Σκλήθρο: Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή τελών Άρδευσης Τ.Κ.
Σκλήθρου στο όνομα Κληρονόμοι Κατσιμαντού Ιωάννη του Χρήστου έτους 2011 ποσό 60,00€, έτους 2012
ποσό 100,00€, έτους 2013 ποσό 100,00€ και έτους 2014 ποσό 100,00€. Υπέβαλλε Υ/Δ ότι δεν ποτίζει.
Να διαγραφεί ποσό ποσό 60,00€ από τέλη άρδευσης έτους 2011, ποσό 100,00€ από τέλη άρδευσης έτους
2012, ποσό 100,00€ από τέλη άρδευσης έτους 2013 και ποσό 100,00€ από τέλη άρδευσης έτους 2014.
2.Μπουρνάκας Δημήτριος του Ιωαν. - Μαρμαρίνη: Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή τελών Άρδευσης
Τ.Κ. Μαρμαρίνης θέση Δεξαμενή έτους 2015 ποσό 85,20€ από σύνολο 87,70 € λόγω λάθους καταγραφής
από τον Υδρονομέα. Να παραμείνει ποσό 2,50 € προς εξόφληση.
Να διαγραφεί ποσό 85,20€ από τέλη άρδευσης Μαρμαρίνης έτους 2016.
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3.Χουτζιούμη Ελένη του Ηλία - Σκλήθρο: Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή τελών Άρδευσης Τ.Κ.
Σκλήθρου έτους 2011 ποσό 30,00€, έτους 2012 ποσό 50,00€, έτους 2013 ποσό 50,00€, έτους 2014 ποσό
50,00€ και έτους 2015 ποσό 40,00€. Υπέβαλλε Υ/Δ ότι δεν πότιζε. Πότισε μόνο το 2015 2 στρέμματα.
Να διαγραφεί ποσό 30,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2011, ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους
2012, ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2013, ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2014 και
ποσό 40,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2015 . Να εξοφλήσει ποσό 10 ,00€ πλέον τις προσαυξήσεις (που
αντιστοιχεί σε δύο στρέμματα) από Άρδευση έτους 2015.
4.Σταματόπουλος Ιωάννης του Αθαν.: Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή τελών Άρδευσης Τ.Κ. Σκλήθρου
έτους 2013 ποσό 50,00€ και άρδευση Τ.Κ. Σκλήθρου έτους 2014 ποσό 50,00€ διότι σύμφωνα με Υ/Δ του
δεν ποτίζει τα τελευταία 10 χρόνια.
Να διαγραφεί ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2013 και ποσό 50,00€ από Άρδευση Σκλήθρου
έτους 2014 και να μην ξαναχρεωθεί.
5.Ζιώγας Αριστείδης του Αποστόλου: Υποβάλλει αίτηση για διαγραφή τελών Άρδευσης Τ.Κ. Σκλήθρου
έτους 2014 ποσό 75,00€ και άρδευση Σκλήθρου έτους 2015 ποσό 75,00€ διότι σύμφωνα με Υ/Δ του δεν
ποτίζει τα τελευταία 5 χρόνια.
Να διαγραφεί ποσό 75,00€ από Άρδευση Σκλήθρου έτους 2014 και ποσό 75,00€ από Άρδευση Σκλήθρου
έτους 2015 και να μην ξαναχρεωθεί.
6.Κωνσταντέλιας Νέστορας του Κωνσταντίνου: Υποβάλλει αίτηση και ζητά διαγραφή ποσού 25,20€ από
Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου-Στομίου έτους 2015 διότι δεν ποτίζει .
Να διαγραφεί ποσό 25,20€ από Άρδευση Στομίου -Ομολίου 2015.
7. Αρβανίτης Τριαντάφυλλος του Χρήστου: Υποβάλλει αίτηση και ζητά διαγραφή ποσού 1479,80€ από
το σύνολο 3231,40 από Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου-Στομίου έτους 2015 διότι έγινε λάθος καταγραφή των
μονάδων. Υπάρχει θετική εισήγηση -Απόφαση 1/2016 Τοπικού Συμβουλίου Ομολίου .
Να διαγραφεί ποσό 1479,80€ από Άρδευση Στομίου -Ομολίου 2015. Να εξοφληθεί άμεσα το λοιπό ποσό
1751,60€ πλέον τις προσαυξήσεις.
8.Ταμπάκη Ευθαλία του Χρ.: Υποβάλλει αίτηση και ζητά διαγραφή ποσού 684,72€ από το σύνολο
962,04€ από Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου-Στομίου έτους 2015 διότι έγινε λάθος καταγραφή των μονάδων.
Να διαγραφεί ποσό 684,72€ από Άρδευση Στομίου -Ομολίου 2015. Να εξοφληθεί άμεσα το λοιπό ποσό των
277,32€ πλέον τις προσαυξήσεις.
9.Τσαντήλα Μαρία του Χρήστου: Υποβάλλει αίτηση και ζητά διαγραφή ποσού 262,88€ από το σύνολο
512,88€ από Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου-Στομίου έτους 2015 διότι έγινε λάθος καταγραφή των μονάδων.
Να διαγραφεί ποσό 262,88€ από Άρδευση Στομίου -Ομολίου 2015. Να εξοφληθεί άμεσα το λοιπό ποσό των
250,00€ πλέον τις προσαυξήσεις.
10.Τσιτσές Επαμεινώνδας του Γεωργίου: Υποβάλλει αίτηση και ζητά διαγραφή ποσού 172,14€ από το
σύνολο 229,52€ από Άρδευση Τ.Κ. Ομολίου-Στομίου έτους 2015 διότι έγινε λάθος καταγραφή των
μονάδων.
Να διαγραφεί ποσό 262,88€ από Άρδευση Στομίου -Ομολίου 2015. Να εξοφληθεί άμεσα το λοιπό ποσό των
250,00€ πλέον τις προσαυξήσεις.
11.Επιπλέον των παραπάνω αιτήσεων παρακαλώ όπως εγκρίνετε την διαγραφή ποσού 440,00€ από
μισθώματα δημοτικών αγρών για το 2ο έτος της μίσθωσης, Θέση «Αγ. Κωνσταντίνος» ποσό 310,00€ και
Θέση «Βλάχικα» 140,00€ από τον υπόχρεο Τοπούζα Βασίλειο του Κων/νου διότι ενώ εξοφλήθηκαν με το
αριθμ. 4724/8-12-2015 βεβαιώθηκαν ξανά από την υπηρεσία μας εκ παραδρομής.
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα υπερψηφίσω σε ότι έχει σχέση από την ημέρα που
ανέλαβα καθήκοντα δημοτικού συμβούλου. Για τα προηγούμενα χρόνια δεν θα το ψηφίσω. Και θα σας
παρακαλέσω πάρα πολύ κ. Σπανέ να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία για τις διαγραφές. Δεν βεβαιώνει
κανένας πρόεδρος και κανένας δημοτικός σύμβουλος, τίποτα και για κανέναν. Υπάρχουν αρμόδιες
επιτροπές που πρέπει να συγκροτηθούν και εάν υπάρχουν να συγκληθούν. Αυτή τη διαδικασία πρέπει να
ακολουθήσουμε».
Ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας είπε τα εξής: «Τα αιτήματα αφορούν βεβαιωτικούς καταλόγους
και πιστεύω ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας, γι αυτό και
εισηγούνται τη διαγραφή. Βεβαίως υπάρχει Επιτροπή, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών,
αλλά οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι στην αρμοδιότητά της.
Επίσης θέλω να επισημάνω ότι η διοίκηση έχει συνέχεια. Εδώ το Σώμα, σήμερα, θα μπορούσε να
αποτελείται μόνο νεοεκλεγμένους συμβούλους. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που βεβαιώνουν οι
Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα δεν πρέπει να λέμε ότι δεν τα γνωρίζουμε επειδή δεν ήμασταν τότε
μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Μ’ αυτή τη λογική δεν πρέπει να υπάρχει καμία συνέχεια στη διοίκηση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών,
- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1 και 2 του ν. 3463/06 (Α’ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας»,
- τα αιτήματα των οφειλετών,
- τα στοιχεία που προσκόμισαν τα Τμήματα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και
Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνουμε τη διαγραφή ή διόρθωση τελών διότι η χρέωση στους βεβαιωτικούς – χρηματικούς
καταλόγους έγινε εσφαλμένα, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν τα Τμήματα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής και Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τα αιτήματα των
φορολογούμενων, όπως αυτά καταγράφονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας απόφασης.
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.
Διαφώνησε εν μέρει και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον» Αθανάσιος Ολύμπιος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

