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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

41/2020

από το πρακτικό της 6ης/31.03.20201
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ: 68ΛΦΩ6Ι-Α0Ω)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 31.03.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από 27.03.2020 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. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με τηλεπικοινωνιακά μέσα) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός
υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με
τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά
περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’
87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).
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Θέμα 1 : Εξέταση αιτημάτων πολιτών περί απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ.3 του Ν. 3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ: 68ΛΦΩ6Ι-Α0Ω)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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 από υπαιτιότητα της
υπηρεσίας δεν πήγαν στην σωστή διεύθυνση 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. Κουτσιαφύρα Όλγα του Ιωάννη υποβάλλει αίτηση για οφειλές της Τάχτα Όλγα διότι έλαβε
καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ.12796/2-12-2019 ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ
προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω
μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 91,00€ Προσαυξήσεις:103,95€.
2. Πίτσικας Χρήστος κατ. Αμυγδαλής έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση οφειλών του
Δήμου Αγιάς και με την αριθμ. πρωτ. 1315/11-2-2020 αίτησή του δηλώνει την πρόθεση να εξοφλήσει το
αρχικό ποσό, και ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:37,18 € Προσαυξήσεις: 37,92€.
3. Ρουκάς Βασίλειος του Ιω. κάτ. Μεγαλοβρύσου έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
2028/26-2-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:426,75€ Προσαυξήσεις:328,80€.
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4. Τσαπαρέγγα Αντωνία κατ. Σωτηρίτσας έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ. 13223/10-12-2019
ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ.
πρωτ. 2087/27-2-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της
ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:74,08€ Προσαυξήσεις: 63,64€.
5. Μπασδραβάλας Κων/νος Γε. κατ. Καρίτσας 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. 1723/20-2-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της
ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό:233,48€ Προσαυξήσεις:220,64€.
6. Λαμπρογιώργος Κων/νος Χρ. κατ. Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση του Δήμου
Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1420/12-2-2020 αίτησή
του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας μας. Αρχικό ποσό:
5,00€ Προσαυξήσεις:5,05€.
7. Καραγιάννης Αθανάσιος Μιχ. κατ. Μεγαλοβρύσου έλαβε καθυστερημένα την από ατομική
ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ.
1739/20-2-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα . Αρχικό ποσό: 893,99€ Προσαυξήσεις:791,61€.
8. Τσάτσαρη Αικατερίνη χήρα Θεοχάρη 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. 1618/18-2-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της
ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα . Αρχικό ποσό: 60,00€ Προσαυξήσεις:12,20€.
9. Τσάτσαρη Αικατερίνη χήρα Θεοχάρη κατ. Ομολίου για οφειλές του θανόντα Τσάτσαρη Θεοχάρη
έλαβε καθυστερημένα την από 12/12/2019 ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να
εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1620/18-2-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 168,84€
προσαυξήσεις:183,82€.
10. Νικολάου Κωνσταντία του Θεοχάρη κατ. Ομολίου έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ. 11453/111-2019 ατομική ειδοποίηση του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την
αριθμ. πρωτ. 1621/18-2-2020 αίτησή της ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης
της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα . Αρχικό ποσό: 205,14€ Προσαυξήσεις:217,94€.
11. Στούκας Θωμάς Γε. κάτοικος Ελάφου έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση οφειλών του
Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1622/18-2-2020
αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης
έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 57,80€ Προσαυξήσεις:57,80€.
12. Στούκας Γρηγόριος Γε. κάτοικος Ελάφου έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση οφειλών
του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1623/18-2-2020
αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης
έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 36,96€ Προσαυξήσεις:21,46€.
13. Παυλόπουλος Δημήτριος του Κων κάτοικος Λάρισας έλαβε καθυστερημένα την αριθμ. πρωτ.
11840/8-11-2019 ατομική ειδοποίηση οφειλών του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το
αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1047/4-2-2020 αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
διότι δεν παρέλαβε εγκαίρως της ειδοποίηση διότι σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (υγείας) τον ανάγκασαν
να μένει στην Θεσσαλονίκη. Αρχικό ποσό:140,25€ Προσαυξήσεις:280,50€.
14. Περπερής Ευάγγελος Δημ. κάτ. Σκήτης
έλαβε καθυστερημένα την από αριθμ. πρωτ.
12007/12/11/2019 ατομική ειδοποίηση οφειλών του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το
αρχικό ποσό, με την αριθμ. πρωτ. 1319/11-2-2020 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: 150,92€ Προσαυξήσεις:86,53€.
15. Δεληγιάννης Ιωάννης Γε κάτ. Αττικής για οφειλές Δεληγιάννη Γεωργίου Ιω και Δεληγιάννη Ιωάννη Γε
με την αριθμ. πρωτ. 1317/11-2-2020 αίτησή του ποστηρίζει ότι λόγω αλλαγής διεύθυνσης παρέλαβε
καθυστερημένα τις ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών του Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει
το αρχικό ποσό, με την ζητά την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης έγκαιρα και χωρίς να είναι δική του υπαιτιότητα.
Αρχικό ποσό: 96,00€
Προσαυξήσεις:125,25€.
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16. Μασσούρα Κλεοπάτρα για οφειλές Κερμελιώτη Κλεάνθη .Η αιτούσα αγόρασε ένα ακίνητο από τον
κ. Κερμελιώτη Κλεάνθη τον Ιούλιο του 2015 σύμφωνα με το Συμβόλαιο που προσκομίζει.
Ενημερώθηκε για τις οφειλές από τον πωλητή πρόσφατα και αποδέχεται τις οφειλές αλλά με την αριθμ.
2086/27-2-2020 αίτησή του ζητά να εξοφλήσει τις οφειλές με απαλλαγή προσαυξήσεων. Αρχικό ποσό:
442,00€ Προσαυξήσεις:271,49€.
17. Τσαλαπόρτα Αναστασία Αναστ. έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση οφειλών του Δήμου
Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με αίτησή του ζητά την απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 13,43€
Προσαυξήσεις:13,70€.
18. Τσακνής Ιωάννης Δημ. κατ. Στομίου έλαβε καθυστερημένα την ατομική ειδοποίηση οφειλών του
Δήμου Αγιάς και ενώ προτίθεται να εξοφλήσει το αρχικό ποσό, με αίτησή του ζητά την απαλλαγή από
τις προσαυξήσεις λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης έγκαιρα. Αρχικό ποσό: 339,26€
Προσαυξήσεις:379,21€
Για όλες τις παραπάνω αιτήσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και γ’ του άρθρο 174 παρ.3 του Ν.
3463/2006, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Ταμειακής Υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.3 περ. α΄ και γ’ 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 ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφ ωνα
Α. Εγκρίνουμε την απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλετών με βάση τα
στοιχεία που προσκόμισε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, καθώς και τα
αιτήματα των οφειλετών, 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 αύξοντα αριθμό 41/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

