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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2/2020

από το πρακτικό της 1ης/29.01.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 2ο : Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006.
Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 29.01.2020, ώρα 17:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
652/25.01.2020 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 ο Υπηρεσιακός Παράγοντας: Ιωάννης Σπανός.
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 2 : Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006.
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 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 συμβουλίου.
3. 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. [Δ2]
Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται
και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας.»
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.
Οι παρακάτω οφειλέτες έλαβαν την ατομική ειδοποίηση οφειλών καθυστερημένα, αφενός γιατί
ταχυδρομήθηκαν κατά εκατοντάδες από την Υπηρεσία μας και αφετέρου επειδή μεσολάβησαν οι γιορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και ενώ στο μεταξύ είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα
υπαγωγής τους στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών δηλ. η καταληκτική ημερομηνία 31/12/2019. Όλοι αυτοί
προέβησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας διαμαρτυρόμενοι έντονα διότι είχαν την
πρόθεση να εξοφλήσουν το αρχικό ποσό όμως παρήλθε το χρονικό διάστημα υπαγωγής στην ρύθμιση, και
ζήτησαν να απαλλαγούν από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Αναλυτικά:
1. Παπατριανταφύλλου Αντώνιος Μίλτ. κάτ. Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την από 7/11/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς, ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
437/21-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα . Αρχικό ποσό:57,85€ Προσαυξήσεις:57,85€.
2. Τζιάτζια Κωνσταντίνα Χρ. κατ. Καρδίτσας έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
479/22-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:38,71€ Προσαυξήσεις: 38,71€.
3. Τζέλλας Δημήτριος Βασ. κάτ. Παλαμά έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική ειδοποίηση
του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 480/22-1-2020
αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης
έγκαιρα. Αρχικό ποσό:27,65€ Προσαυξήσεις:27,65€.
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4. Γκουγκότης Γεώργιος του Χριστ. κατ. Ομολίου έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
440/21-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:338,60€ Προσαυξήσεις:390,08€.
5. Σπηλιώτης Ευστράτιος του Αντ. κατ. Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ.
12298/20/11/2019 ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό
ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 440/21-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη
επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:331,80€ Προσαυξήσεις:189,10€.
6. Τόλος Παναγιώτης του Χρυς.κατ. Τυρνάβου έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ. 12298/20/11/2019
ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ.
πρωτ. 492/22-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω υπαιτιότητας της
υπηρεσίας μας –πήγε στην θερινή του κατοικία η ατομική ειδοποίηση. Αρχικό ποσό: 60,00€
Προσαυξήσεις:67,70€.
7. Τσακνάκης Ιωάννης κατ. Καλαμαριάς Θες/νίκης έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
513/22-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα συνέπεσε και η ασθένεια του όπως εξηγεί στην αίτησή του . Αρχικό ποσό: 23,70€
Προσαυξήσεις:23,70€.
8. Αγγέλης Δημήτριος του Ευαγ. Κατ. Σκλήθρου έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
574/22-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω υπαιτιότητας της
υπηρεσίας μας –πήγε στην θερινή του κατοικία η ατομική ειδοποίηση όπως εξηγεί στην αίτησή
του. Αρχικό ποσό: 340,00€ Προσαυξήσεις:226,79€.
9. Πλατσά Ανδρομάχη του Γε. κάτ. Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ. 12007/11-12020ατομική ειδοποίηση οφειλών του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό,
με την αριθμ. πρωτ. 498/22-1-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω
υπαιτιότητας της υπηρεσίας μας –πήγε στην θερινή του κατοικία η ατομική ειδοποίηση όπως
εξηγεί στην αίτησή του. Αρχικό ποσό: 28,29€ Προσαυξήσεις:27,449€.
10. Ρόμβου Αργυρώ Αποσ. κατ. έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική ειδοποίηση οφειλών
του Δήμου Αγιάς που αφορά τις οφειλές του πατέρα της Ρόμπου Αποστόλου και ενώ προτίθεται να
εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 496/22-1-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας μας –πήγε στην θερινή του κατοικία η ατομική
ειδοποίηση όπως εξηγεί στην αίτησή της. Αρχικό ποσό: 27,70€ Προσαυξήσεις:31,86€.
11. Τζήκας Ιωάννης του Ζήση κατ. Βόλου έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική ειδοποίηση
οφειλών του Δήμου Αγιάς που αφορά τις οφειλές του και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό
ποσό, με την αριθμ. πρωτ. …… /24-1-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα και χωρίς να είναι δική του υπαιτιότητα όπως εξηγεί
στην αίτησή του.Αρχικό ποσό: 33,97€ Προσαυξήσεις:33,97€.
12. Τζιμούρτου Αικατερίνη κάτ Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την από 3/12/2019 ατομική ειδοποίηση
οφειλών του Δήμου Αγιάς που αφορά τις οφειλές του πατέρα της Τζιμούρτου Γεωργίου και ενώ
προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. …… /24-1-2020 αίτησή της ζητά την
απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα και χωρίς να
είναι δική της υπαιτιότητα όπως εξηγεί στην αίτηση. Αρχικό ποσό: 48,23€ Προσαυξήσεις:48,00€
Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας γνωμοδοτεί θετικά στα αιτήματα των παραπάνω πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά για τα παραπάνω αιτήματα πολιτών.
Το μέλος της Επιτροπής Ιωάννης Αγγελάκας είπε τα εξής: «Προτείνω να δοθεί το δικαίωμα υποβολής
αιτήσεων από φορολογουμένους που έλαβαν ατομική ειδοποίηση οφειλών καθυστερημένα».
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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.»,
- τα αιτήματα των οφειλετών,
- την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
- την παρατήρηση του Ιωάννη Αγγελάκα,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Εγκρίνουμε τη διαγραφή ή διόρθωση χρεών οφειλετών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
4623/19 και με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής, καθώς και τα αιτήματα των φορολογούμενων, όπως αυτά καταγράφονται στο εισηγητικό
κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Β. Εγκρίνουμε το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από φορολογουμένους που έλαβαν ατομική ειδοποίηση
οφειλών καθυστερημένα μέχρι 29/2/2020.
Γ. 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 2/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

