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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 27-10-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 4ο:

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

Στην Αγιά, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 10820/23-10-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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 Ιωάννης1
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Βατζιάς Αντίγονος2
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία3
8. Καλαγιάς Γρηγόριος4
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος5
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αράπης Χρήστος
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Σουλιώτης Θεόδωρος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7 ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
2
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
4
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
5
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
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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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 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 4ο:

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

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».
Τους υποβάλλουμε τα παρακάτω αιτήματα πολιτών που ζητούν διαγραφή ή διόρθωση τελών τους
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. Αγγελέτος Άγγελος Κων/νου
Με την αριθμ. πρωτ. 141/7-1-2013 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 40,80€ από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012 διότι η οικία του ηλεκτροδοτήθηκε. Επισυνάπτει λογαριασμό ΔΕΗ όπου
χρεώνεται με 42 τ.μ.
Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 27/7/2015 αυτοψία της διαπίστωσε ότι πρόκειται για μία ισόγεια κατοικία
εμβαδού 37 τ.μ.
Να διαγραφεί ποσό 40,80€ από τον Χ.Κ. 0597/2015 και να μην ξαναχρεωθεί από τον Δήμο μας με Χρηματικό
Κατάλογο ξανά.
2. Καπουρτζίδης Αντώνιος (για οφειλές της θανούσας μητέρας του Καπουρτζίδη Ευδοξίας)
Με την αριθμ. 17824/18-12-2012 αίτηση του ο Καπουρτζίδης Αντώνιος ζητά διαγραφή οφειλών από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου παρελθόντων ετών στο όνομα της Καπουρτζίδη Ευδοξίας.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ από το 2008 και εξής όπου χρεώνεται με 100 τ.μ.
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Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 27/7/2015 αυτοψία της διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα κτίσμα εμβαδού
108,00τ.μ.
Να διαγραφεί ποσό 54,00€ από τον Χ.Κ. 0569/2015, ποσό 54,00€ από τον Χ.Κ. 0586/2015, ποσό 58,50€από
τον Χ.Κ. 0591/2015, ποσό58,50 από τον Χ.Κ.0576/2015, ποσό 58,50€ από τον Χ.Κ. 0580/2015 (έτος 2008),
ποσό 58,50€ από τον Χ.Κ. 0585/2015 (έτος 2009) ποσό 58,50€ από τον Χ.Κ. 0577/2015( έτος 2010), 58,50€
από τον Χ.Κ. 0562/2015 (έτος 2011).
3. Κόρδεβας Μιχαήλ του Κυρίλλου
Με την αριθμ. πρωτ. 17078/23-12-2014 αίτησή του ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας &
ηλεκτροφωτισμού έτους 2014 ποσό 88,04€ διότι χρεώνεται 66 τ.μ. στο λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομα της
συζύγου του Κόρδεβα Μαρία του Νικολάου. Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2014
Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 28/7/2015 αυτοψία της διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα κτίσμα εμβαδού
65,75 τ.μ και έναν βοηθητικό χώρο εμβαδού 8,25 τ.μ.
Να διαγραφεί ποσό 88,40€ από τον ΧΚ 0554/2015 (Τέλη καθαριότητας & ηλκεκτρ. 2014). Σε περίπτωση που
ο αιτών επιθυμεί και επιστροφή χρημάτων από χρεώσεις παρελθόντων ετών θα πρέπει να προσκομίσει
λογαριασμούς ΔΕΗ με χρεώσεις τ.μ. παρελθόντων ετών ή βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης.
4. Αγγελούλης Αντώνιος –
Με ειδοποίηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του κοινοποιήθηκαν οφειλές από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών για αυθαίρετο κτίσμα 40 τ.μ.. Στη συνέχεια προσκόμισε βεβαίωση
αρχικής ηλεκτροδότησης 11/8/1986 και ζητά διαγραφή όλων των οφειλών.
Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 27/7/2015 αυτοψία της διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα κτίσμα εμβαδού
13,42 τ.μ .
Να διαγραφεί ποσό 29,35€ από τον ΧΚ 0566/2015, ποσό 29,35€ από τον ΧΚ 0564/2015, ποσό 48,00€ από
τον Χ.Κ. 0571/2015, ποσό 48,00€ από τον Χ.Κ. 0570/2015, ποσό 48,00€ από τον Χ.Κ. 0588/2015, ποσό
48,00€ από τον Χ.Κ. 0558/2015 ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ. 0575/2015, ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ.
0581/2015, ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ. 0592/2015, ποσό 52,00€ από τον Χ.Κ.0574/2015, ποσό 52,00€ από
τον Χ.Κ. 0561/2015 και ποσό 68,00€ από τον Χ.Κ. 0596/2015.
5. Γκορίτσας Ιωάννης του Χρήστου
Με την από 22/7/2013 αίτησή του, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας από τα έτη 2009-2010 ποσό
104,00€ /έτος και από το έτος 2013 ποσό 136,00. Επίσης ζητά επιστροφή χρημάτων ποσού 145,50 € (136,00
€ αρχικό ποσό πλέον 9,50€ προσαυξήσεις) από τέλη καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2012
που εξοφλήθηκαν στον Δήμο Αγιάς.
Προσκομίζει λογαριασμό ΔΕΗ α’ διμήνου 2010 όπου δεν αναγράφονται τα τ.μ. και λογαριασμό ΔΕΗ β’
διμήνου 2013 όπου αναγράφονται 80 τ.μ.
Η Τεχνική Υπηρεσία με την από 27/7/2015 αυτοψία της διαπίστωσε ότι πρόκειται για ένα κτίσμα ισόγειος
κατοικία εμβαδού 40,62 τ.μ και ημιυπόγειο εμβαδού 48,80τ.μ. (συνολικό εμβαδόν 89,42 τ.μ.)
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία:
- να διαγραφεί ποσό 136,00€ από τον Χ.Κ. 0602/2015, και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής με Χ.Κ.
-Όσον αφορά στις οφειλές των ετών 2009 και 2010 δεν δύναται να διαγραφούν με τα μέχρι τώρα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά αφού στον λογαριασμό της ΔΕΗ δεν χρεώνονται τα αντίστοιχα τ.μ.. Να
εξοφληθούν οι οφειλές των ετών 2009-2010.
6. Μητρακούλης Ευάγγελος του Αθαν.
Με την αριθμ. 16290 /2-12-2014 αίτησή του, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού του έτους
2014 ποσό 68,00€ και ζητά επιστροφή εξοφληθέντων προς τον Δήμο Αγιάς από το 2008 και εξής.
Προσκομίζει λογαριασμούς ΔΕΗ από το 2008 και εξής στους οποίους αναγράφεται χρέωση με 40τ.μ.
Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τον ΧΚ 0553/2015.
Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και το γεγονός ότι δεν προσκόμισε εγκαίρως τα
απαραίτητα δικαιολογητικά δεν εγκρίνουμε την επιστροφή χρημάτων παρελθόντων ετών.
7. Ραπτογιάννη Μαρία του Αθαν.
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Με την αριθμ.6793/1-7-2015 αίτησή της η Ραπτογιάννη Μαρία του Αθανασίου κόρη του θανόντα
Ραπτογιάννη Αθανασίου ζητά να διαγραφούν οι οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ετών
2011-2014 διότι ο πατέρας απεβίωσε προ δεκαετίας. Επιπλέον δεν πρόκειται για οικία αλλά για μία πρόχειρα
κατασκευασμένη αγροικία (χωρίς ρεύμα) στην οποία δεν διαμένει κανείς τα τελευταία χρόνια.
Να διαγραφεί ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 0562/2015, ποσό 34,00€ από τον ΧΚ 0597/2015, ποσό 34,00€ από
τον Χ.Κ. 0601/2015, ποσό 34,00€από τον Χ.Κ. 0552/2015.
8. Τρούκης Βάϊος
Με την από 27-12-2012 αίτησή του, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού των ετών 20122013 διότι το ακίνητό του στην ΣΩΤΗΡΊΤΣΑ ηλεκτροδοτήθηκε.
Προσκομίζει πρώτο λογαριασμό ΔΕΗ έτους 2012 στον οποίο αναγράφεται χρέωση με 36 τ.μ.
Να διαγραφεί ποσό 68,00€ από τον ΧΚ 0598/2015 και ποσό 68,00€ από τον ΧΚ. 0602/2015.
9. Πλατσάς Στέφανος του Γεωργ.
Με την από 24-9-2015 ατομική ειδοποίηση οφειλών κοινοποιήθηκαν στον κ. Πλατσά Στέφανο από τον Δήμο
μας οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών. Στη συνέχεια προσκόμισε το
διπλότυπο 29/9-3-2010 του Δήμου Μελιβοίας με το οποίο εξοφλεί 39,00€ για τέλη καθ/τας &
ηλεκτροφωτισμού έτους 2008.
Να διαγραφεί ποσό 39,00€ από τον ΧΚ 0581/2015 και τα λοιπά ποσά να εξοφληθούν από τον υπόχρεο ως
έχουν.
10. Γκουντιντάς Ιωάννης του Στ.
Με την αριθμ. 3488/20-4-2015 αίτησή του, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας
του έτους 2014 ποσό 61,20 € διότι έχει τακτοποιήσει την προσθήκη της οικίας του και έχει υπαχθεί στο άρθρο
24 του Ν.4014/2011. Προσκομίζει πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ με 160 τ.μ..
Να διαγραφεί ποσό 61,20€ από τον ΧΚ 0553/2015 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
11. Μαβίδης Αναστάσιος
Με την αριθμ. 3489/20-4-2015 αίτησή του, ζητά διαγραφή των τελών καθαριότητας & ηλεκ/σμού Σωτηρίτσας
του έτους 2014 κατά το ήμισυ διότι ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2015.
Να διαγραφεί ποσό 45,10€ από τον ΧΚ 0553/2015 και να μην ξαναχρεωθεί στο εξής.
12. Πασιάς Ιωάννης του Κλεάνθη.
Με την αριθμ. 3490/24-4-2015 αίτησή του, ζητά μεταβολή του συντελεστή για τα τέλη καθαριότητας &
ηλεκ/σμού Βελίκας του έτους 2014 (ποσό 440,00 €) από επαγγελματικό σε οικιακό. Δηλώνει ότι το κτίσμα που
κατέχει το χρησιμοποιεί για ιδιοκατοίκηση από το 2014 και δεν το νοικιάζει πια .
Να διαγραφεί ποσό 100,00€ από τον ΧΚ 0554/2015 διότι το οφειλόμενο ποσό διαμορφώνεται ως εξής 200τ.μ.
*1,70€/τ.μ.=340,00€.
13. Γκέκας Κων/νος του Αθανασίου
Με την αριθμ. πρωτ. 10747/8-8-2014 αίτησή του υπάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 3801/2009 και ρύθμισε
οφειλές συνολικού ποσού 1590,98€ (1493,63 αρχικό ποσό πλέον 97,35€ προσαυξήσεις) σε δεκατέσσερις
δόσεις. Ο υπόχρεος επέλεξε να καταβάλλει τις δόσεις του στον λογαριασμό της Τρ. Πειραιώς που τηρεί ο
Δήμος μας. Επειδή τα στοιχεία του οφειλέτη δεν ήταν ευδιάκριτα στο extrait της Τράπεζας, δεν έγινε έγκαιρη
εξόφληση των δόσεων από την Υπηρεσία μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισής του και την
χρέωση του αυτόματα από το Πρόγραμμα Μηχανογράφησης του Δήμου με την απώλεια των ευεργετημάτων
και επαναφορά όλων των προσαυξήσεων. Όπως προέβλεπε ο σχετικός Νόμος.
Όταν δόθηκαν διευκρινήσεις από τον υπόχρεο και απεστάλησαν όλα τα αντίγραφα των καταθέσεων,
διαπιστώθηκε ότι είχε καταβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες δόσεις και έγιναν από την πλευρά μας
οι ανάλογες εξοφλήσεις.
-Επειδή όμως στο πρόγραμμα της Λογιστικής δεν είναι δυνατό να γίνει διαγραφή των ποσών που προέκυψαν
από την απώλεια των ευεργετημάτων και την επαναφορά των προσαυξήσεων χωρίς Απόφαση του Δ.Σ.
-Επειδή δεν υπήρχε οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας, αφού ο οφειλέτης κατέβαλε όλο το ποσό που
ρύθμισε αρχικά εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού 468,68 € από τον Χ.Κ. 089/2015.
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14. Μπούτλας Δημήτριος Γεωργ.
Να διαγραφεί οφειλή ποσού 200,00€ από παραβάσεις ΚΟΚ διότι τις εξόφλησε με το αριθμ. 3785/18-12/2015
διπλότυπο είσπραξης του Δήμου μας και εκ παραδρομής διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας από το ΑΤ. Αγιάς
ως ανεξόφλητες .
Να διαγραφεί ποσό 200,00 € από τον ΧΚ 78/2015.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να αποφασίζεται σχετικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 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

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 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 αριθμό 178/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
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