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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 13782 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

134/2019 
από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1ο : Εξέταση αιτήματος του Ιωάννη Χαϊδούλη του Σπυρίδωνα κατοίκου Μαρμαρίνης για μείωση 

εμβαδού στα Δ.Τ. και διαγραφή ποσού. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 16:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

13401/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και 

Καραφέριας Νικόλαος. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 1ο : Εξέταση αιτήματος του Ιωάννη Χαϊδούλη του Σπυρίδωνα κατοίκου Μαρμαρίνης για μείωση 

εμβαδού στα Δ.Τ. και διαγραφή ποσού. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την παρ.1 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.» 

 

Σύμφωνα με την περίπτ.κ.i της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή 

από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

 

Σύμφωνα με τα παραπώ και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τις αριθμ. πρωτ. 1841/15-3-2018 και 15726/20-11-2014 αιτήσεις του Χαιδούλη Ιωάννη του Σπυρίδωνα 

κατοίκου Μαρμαρίνης,  με τις οποίες ζητά την μείωση των τ.μ. της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας από 

το ποιμνιοστάσιο του που βρίσκεται στην Μαρμαρίνη θ. Παλαιοκάλυβα και ασκεί την επαγγελματική 

του δραστηριότητα και συνεπώς διαγραφή μέρος της οφειλής από δημοτικά τέλη που εισπράττονται 

μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, υπέρ Δήμου Αγιάς. 

- Την Υ/Δ που προσκομίζει ο ίδιος σύμφωνα με την οποία τα 100 τ.μ. είναι ουσιαστικά τα στεγασμένα 

και ηλεκτροδοτούμενα  ενώ τα υπόλοιπα 558 τ.μ. εκ παραδρομής χρεώθηκαν στην αρχική δήλωση τ.μ. 

που χορηγήθηκε από την ΔΕ Λακέρειας  

 

σας καλώ να αποφασίσουμε για την μείωση του εμβαδού της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας από 652 

τ.μ. σε 100 τ.μ. (επαγγελματικό τιμολόγιο )  λόγω εσφαλμένης αρχικής χρέωσης   -αριθμός παροχής 

ΔΕΗ 440677145-01-3 – και διαγραφή ποσού 552 τ.μ. *2,20€ = 1214,40€ /έτος για τα έτη  2015, 2016,2017 

και 2018. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1 του Ν. 3463/06 (Α’ 114):  «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ.κ.i. του Ν.3852/10(Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/19 (A΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.», 

- τις με αριθμ. πρωτ. 1841/15-3-2018 και 15726/20-11-2014 αιτήσεις του Χαιδούλη Ιωάννη του 

Σπυρίδωνα, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε: 

1. Την μείωση του εμβαδού της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας από 652 τ.μ. σε 100 τ.μ. (επαγγελματικό 

τιμολόγιο )  λόγω εσφαλμένης αρχικής χρέωσης - αριθμός παροχής ΔΕΗ 440677145-01-3. 
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2. Τη διαγραφή ποσού 552 τ.μ. *2,20€ = 1214,40€ /έτος για τα έτη  2015, 2016,2017 και 2018. 

 

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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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