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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 30ο:

Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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 και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων 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. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 30ο:

Διορθώσεις και διαγραφές στους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος 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".
Σας υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών στους
χρηματικούς καταλόγους διότι η χρέωση έγινε εσφαλμένα επειδή οι οικίες τους ηλεκτροδοτήθηκαν και
δεν πρέπει να χρεώνονται με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ή έγινε εσφαλμένη χρέωση
λόγω συνωνυμίας ή εξοφλήθηκαν παλαιότερα και δεν έγινε η διαγραφή από τους χρηματικούς
καταλόγους.
1. Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια –Λυδία
Ζητά διαγραφή ποσού 150,00€ (Χ.Κ.694/2014) από τέλος οικογενειακού τάφου έτους 2013 γιατί με το
αριθμ. 42/18-1-2013 διπλότυπο είσπραξης το ίδιο έτος πληρώθηκε ο ενταφιασμός του πατέρα της, και
έγινε λάθος χρέωση.
Να διαγραφεί ποσό 150,00€ από τον Χ.Κ. 694/2014 και από το 2014 και στο εξής να χρεωθεί για
διατήρηση απλού τάφου.
2. Ψάρα Αγγελική του Γεωργίου
α)Με την αριθμ. πρωτ. 11447/28-8-2014 αίτησή της ζητά διαγραφή προστίμων από αυθαίρετη
βόσκηση ζώων σε δημοτικές εκτάσεις ύψους 501,00 € (επιβολή με την αριθμ. 109/2014 Απόφαση
Δημάρχου), ύψους 200,40 € και 1500,00 € (επιβολή με τις αριθμ. 110 & 111 /26-8-2013) Αποφάσεις
Δημάρχου
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Η πρώτη απόφαση που αφορά πρόστιμο αυθαίρετης βόσκησης ύψους 501,00 ευρώ ανακλήθηκε από το
ίδιο όργανο άμεσα. Η Οικονομική Υπηρεσία όμως είχε ήδη προβεί στην βεβαίωση του παραπάνω
εσόδου. Να διαγραφεί ποσό 501,00 € (Χ.Κ. 942/2014) διότι εσφαλμένα παραμένει η χρέωση.
β)Με την αριθμ. πρωτ. 11207/22-8-2014 αίτησή της ζητά διαγραφή κατά 50% των ποσών που της
επιβλήθηκαν από εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας των ετών 2009 και 2010, ποσό 3864,75€ /έτος διότι
ήταν μετακινούμενη κτηνοτρόφος
Λαμβάνοντας υπόψη:
- την αριθμ. 34/2006 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λακέρειας «Καθορισμός ύψους ενοικίου
επεκτάσεων βοσκοτόπων, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «εκτατικοποίηση
κτηνοτροφίας (Μέτρο 3.4 ΕΠΑΑ 2000-2006)»
- την αριθμ.215768/12-4-2006 Υπουργική Απόφαση όπου αναφέρεται ότι: οι μετακινούμενοι
κτηνοτρόφοι δικαιούνται πληρωμή αναλογική με τον χρόνο παραμονής τους στον βοσκότοπο
δηλαδή το 50% των μη μετακινούμενων.
- την εισήγηση της αρμόδιας υπαλλήλου του Δήμου Λακέρειας κ. Νάστου Ευαγγελίας που
βεβαιώνει ότι είναι μετακινούμενη κτηνοτρόφος στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης όπως αυτό
προκύπτει από τις βεβαιώσεις ΟΣΔΕ και τις βεβαιώσεις του κτηνιατρείου. Επιπλέον μας
γνωρίζει ότι εφαρμόζοντας την απόφαση 34/2006 του Δ.Σ. του Δήμου Λακέρειας οι
μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δικαιούνται πληρωμή αναλογική με τον χρόνο παραμονής τους
στον βοσκότοπο δηλαδή το 50% των μη μετακινούμενων, αλλά εκ παραδρομής βεβαιώθηκε
ολόκληρο το ποσό.
3. Παπαϊωάννου Ιωάννης του Δημητρίου
Με την αριθμ. 5943/5-5-2014 αίτηση του ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης Α’ εξαμ. 2009
Κόκκινο Νερό ποσό 38,52€, β’ εξαμ.2009 & α’ 2010 ποσό 46,80 € και β’ εξάμ. 2010 ποσό 13,80€.
Ισχυρίζεται ότι έχει κάνει αίτηση στο τμ. Ύδρευσης από το 2003 για διακοπή παροχής και ότι υπάρχει
τάπα και φυσικά ότι δεν χρησιμοποιείται. Το αίτημά του διαβιβάσθηκε στην ΔΕ Ευρυμενών για
αυτοψία και σχετική εισήγηση από τον υδραυλικό.
Η εισήγηση του υδραυλικού αναφέρει ότι η τάπα τοποθετήθηκε στην παροχή ύδρευσης το έτος 2014.
Να απορριφθεί το αίτημά του ως αβάσιμο και να εξοφληθούν όλες οι υφιστάμενες οφειλές.
4.Μυλωνάς Κων/νος του Γεωργίου κάτοικος Ομολίου
Με την αριθμ. πρωτ. 4181/31-3-2014 αίτησή του ζητά διόρθωση της χρέωσης τελών άρδευσης
Ομολίου που χρεώθηκε εκ παραδρομής στον Μυλωνά Κων/νο του Γεωργίου κάτοικο Αετολόφου
επίσης αρδευτή.
Να γίνει διόρθωση και να διαγραφεί από την καρτέλα του Μυλωνά Κων/νου του Γεωργίου με ΑΦΜ.
061452257 κάτοικο Αετολόφου και από τον Χ.Κ. 475/2014 ποσό 354,90 € και να χρεωθεί το ίδιο
ποσό με την ίδια αιτιολογία στον Μυλωνά Κων/νο του Γεωργίου κάτοικο Ομολίου.
5.Μαρούδης Απόστολος του Ευαγγέλου (ΔΕ Ευρυμενών)
Με την αριθμ.9802/17-7-2014 αίτησή του ζητά να διαγραφεί ποσό 49,00 ευρώ από τέλη ύδρευσης 0910 που εμφανίζεται ακόμη στην καρτέλα του διότι έχει εξοφληθεί στις 20/9/2010 στη Β’ Δ.Ο.Υ
Λάρισας. Προσκομίζει την σχετική απόδειξη. Να διαγραφεί ποσό 49,00€ από τον Χ.Κ. 24/2014 λόγω
εξόφλησης.
6. Χασαμπαλή Αντιγόνη (κόρη του θανόντος Χασαμπαλή Αθανασίου)
Με την αριθμ. πρωτ. 8630/23-6-2014 αίτηση της, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας που
εμφανίζονται στην καρτέλα του θανόντα πατέρα της, από το 2009 έως το 2013 και τυχαία
ενημερώθηκε γι’ αυτές -καθώς η διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται δεν ισχύει σήμερα- διότι το
2009 έγινε κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος. Προσκομίζει αυτοψία κατεδάφισης αυθαιρέτου στις
22/12/2008 και διακοπή του προστίμου διατήρησης από την Δ/νση Πολεοδομίας Ν. Λάρισας.
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Να διαγραφεί ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ. 311/2014, ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ. 303/2014, ποσό 52,00€
από τον Χ.Κ. 288/2014 ποσό 68,00€ από τον 323/2014 Χ.Κ. και ποσό 68,00 από τον Χ.Κ. 661/2014
και να μην ξαναχρεωθεί από το 2014 και εξής.
7. Καραμπίνης Αθανάσιος του Βασιλείου
Με την από 22/10/2013 αίτησή του, ζητά διόρθωση των τελών καθαριότητας Αγιοκάμπου από 69 τ.μ.
που χρεώνεται να διορθωθεί σε 28 τ.μ. Προσκομίζει άδεια οικοδομής όπου το εμβαδό του κτίσματος
είναι 92,51 τ.μ. και λογαριασμό ΔΕΗ με χρέωση 64 τ.μ. Ο αιτών οφείλει προς τον Δήμο μας από το
2004 έως και σήμερα .
Το αίτημά του γίνεται δεκτό από το 2013 και στο εξής που υποβλήθηκε η αίτηση διότι κάθε χρόνο
ελάμβανε την ειδοποίηση στην ίδια δ/νση που έχει και σήμερα. Κατά συνέπεια να διαγραφεί από τον
Χ.Κ. 661/2014 ποσό 68,85 € και να παραμείνει χρέωση 48,45 € (28,5 τ.μ. *1,70 €) προς εξόφληση για
το 2013 και από το 2014 και εξής να χρεώνεται για 28,5 τ.μ.
8. Γιαννούλης Νικόλαος του Ανδρέα
Με την αριθμ. πρωτ. 8631/24-6-2014 αίτησή του, ζητά την διαγραφή των τελών καθαριότητας
Σωτηρίτσας έτους 2013 ποσό 68,00€, διότι στα τέλη του 2012 ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει
λογαριασμό ΔΕΗ με χρέωση 64 τ.μ.
Το αίτημά του γίνεται δεκτό από το 2013 και στο εξής. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 662/2014 ποσό
68,00 € από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013 να μην ξαναχρεωθεί από το
2014 και στο εξής.
9.Μαλαχτάρης Μιχαήλ (Ιωάννη )
Με την από 17/2/2014 αίτησή του ο Μαλαχτάρης Μιχαήλ ζητά διαγραφή ποσού 15,00 € από
διατήρηση απλού τάφου έτους 2014 διότι το ίδιο έτος και συγκεκριμένα στις 15-1-2014 έγινε εκταφή
του θανόντα και εκ παραδρομής βεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας. Να διαγραφεί ποσό 15,00€ από
τον Χ.Κ. 953/2014.
10.Πράπας Χρυσόστομος Γεωργίου
Με την αριθμ. 5952/55-2014 αίτησή του ζητά διαγραφή μέρος του ποσού (συνολικό ποσό 100,00€)
από τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013. Προσκομίζει στην γεωτεχνική Υπηρεσία το Ε9 και λοιπά
δικ/κά που του ζητήθηκαν. Με το αριθμ. πρωτ. 5952/5-5-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Αγροτικής
Ανάπτυξης εισηγήθηκαν την παραπάνω διαγραφή. Να διαγραφεί ποσό 74,75€ (Χ.Κ. 668/2014) από
τέλη άρδευσης Σκλήθρου έτους 2013 και να χρεώνεται από το 2014 και στο εξής με 25,25€ /έτος.
11. Μαντζάνας Παναγιώτης Νικ
Βεβαιώθηκε από την υπηρεσία μας παράβαση ΚΟΚ Νο 615500016143/23-8-2014 ποσό 50,00 που
περιήλθε σε εμάς με έγγραφο από το Α.Τ. Αγιάς ως ανεξόφλητο ποσό. Προσκομίζει -ο αιτώνδιπλότυπο είσπραξης με εξόφληση 25,00 € (εξοφλήθη εντός δεκαημέρου) με αριθμ. διπλ. 1880/26-82013 για την ίδια κλήση. Να διαγραφεί από τον Χ.Κ. 983/2014 ποσό 50,00 € διότι εκ παραδρομής
βεβαιώθηκε.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών,
- 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
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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 192/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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