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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

42/2020 
από το πρακτικό της 6ης/31.03.20201  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 2ο : Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις - διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006. 

 

 

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». 

 
1 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’). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις - διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους, 

σύμφωνα με το άρθρο 174 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. 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. 

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. 

 

Στις παραπάνω διατάξεις εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις που καταθέτουμε για έγκριση: 

1. Ξύτσα Ελένη  Ευαγ. Κάτοικος Λάρισας  Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. πρωτ. 11826/7-11-

2019 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας ετών 2009 έως 2018. Το έτος 2013 όμως η αιτούσα προέβη σε τακτοποίηση –ρύθμιση 

αυθαίρετων κατασκευών και στην συνέχεια ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει βεβαίωση περαίωσης και 

λογαριασμούς ΔΕΗ ετών 2013 και 2016 (ενδεικτικά).   

Αφού εξόφλησε όλα τα έτη έως το 2012  ζητά διαγραφή οφειλών από το 2013 και εξής . 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 651/2020, ποσού 68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 

2014 από τον Χρηματικό κατάλογο 623/2020,  ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας 2015 από τον Χρηματικό κατάλογο 656/2020,  ποσού  68,00€/έτος τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2017-2018 από τον Χρηματικό κατάλογο 1171/2020 διότι τα 

αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

2. Παπαγεωργίου Χριστόφορος κατ. Λάρισας Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. πρωτ. 11827/7-

11-2019 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας  για τα έτη 2011-2015. Το έτος 2013 προέβη σε τακτοποίηση –ρύθμιση αυθαίρετων 

κατασκευών και στην συνέχεια ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει βεβαίωση περαίωσης και λογαριασμό 

ΔΕΗ έτους  2013. 

Αφού εξόφλησε τα έτη 2011 έως και α’ εξάμηνο 2013 με την αριθμ. 2419/15-3-2019 ζητά διαγραφή 

οφειλών από το β’ εξάμηνο 2013  που ηλεκτροδοτήθηκε  και εξής. 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  34,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 651/2020, ποσού 68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 

2014 από τον Χρηματικό κατάλογο 623/2020  και ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & 
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ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2015 από τον Χρηματικό κατάλογο 656/2020,  διότι τα αντίστοιχα 

δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

3. Παπαθανασίου Βασίλειος  κατ. Λάρισας . Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. πρωτ. 11827/7-11-

2019 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλή 130,00€ (ποσό 65,00 /έτος για τα έτη 2007-2008) 

από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου. Προσκομίζει λογ/σμο ΔΕΗ έτους 2005 όπου 

χρεώνεται 50 τ.μ., βεβαίωση σύνδεσης  με την ΔΕΗ.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού 65,00€ από τον Χρηματικό κατάλογο 626/2020 και  ποσού 65,00€ 

από τον Χρηματικό Κατάλογο 630/2020,  διότι τα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από 

την ΔΕΗ.  

4. Παπαιωάννου Σμαράγδα  Αντ. κάτ.  Λάρισας  Ζητά την διαγραφή ποσού 68,00€/έτος από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας από το 2013 και εξής διότι το  έτος 2013 προέβη σε 

τακτοποίηση –ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και στην συνέχεια ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει 

δήλωση ένταξης ακινήτου στον Νόμο περί αυθαίρετων κατασκευών  και λογαριασμό ΔΕΗ όπου 

χρεώνεται 49 τ.μ.  από τα μέσα του 2013 και εξής.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού 34,00€ (από το συνολικό ποσό των 68,00€) -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2013 από τον Χρηματικό κατάλογο 651/2020, ποσού 68,00€ -τέλη 

καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2014 από τον Χρηματικό κατάλογο 623/2020, ποσού  

68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2015 από τον Χρηματικό κατάλογο 

656/2020 και ποσό 68,00€ /έτος -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2017-2018 από τον 

Χρηματικό κατάλογο 1171/2020  διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας 

από την ΔΕΗ. 

Να μην ξαναχρεωθεί  με Χ.Κ. και να αποσταλεί άμεσα Ατομική ειδοποίηση οφειλών για τις 

εναπομείναντες οφειλές .  

5. Kαματέρη Αθανασία για οφειλές Καματέρη Ευστάθιου κατ. Αττικής  Ζητά την διαγραφή ποσού 

68,00€/έτος από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2017 και 68,00€/έτος από τέλη 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2018 διότι το  έτος 2014 προέβη σε τακτοποίηση –

ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και στην συνέχεια ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει βεβαίωση 

περαίωσης -δήλωση ένταξης ακινήτου στον Νόμο περί αυθαίρετων κατασκευών  και λογαριασμό ΔΕΗ 

όπου χρεώνεται 10 τ.μ.   

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  έτους 

2017 από τον Χρηματικό κατάλογο 1164/2020, ποσού 68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Αγιοκάμπου 2018 από τον Χρηματικό κατάλογο 1164/2020,  διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη 

αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

6. Ηλιάδου Γεωργία κατ. Λάρισας Ζητά την διαγραφή ποσού 45,50€/έτος από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας για τα έτη 2008-2009-2010  διότι από το 2004 το ακίνητό της 

ηλεκτροδοτήθηκε. Προσκομίζει έγγραφο σύνδεσης με την ΔΕΗ βεβαίωση περαίωσης -δήλωση ένταξης 

ακινήτου στον Νόμο περί αυθαίρετων κατασκευών  και λογαριασμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται 70 τ.μ.   

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  45,50€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2008,  

45,50€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2009 και 45,50€ -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2010,  διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο 

μας από την ΔΕΗ. 

7. Σαμπρής Χρήστος Ευαγ. Ζητά την διαγραφή ποσού 30,00€/έτος από τέλη καθαριότητας  

Αλεξανδρινής ετών 2017- 2018 διότι δεν υπάρχει οίκημα παρά μόνο οικόπεδο.  Μας το διαβεβαίωσε ο 

αρμόδιος υπάλληλος Οικνόμου Φώτης (υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα Αλεξανδρινής).  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  30,00€/έτος τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2018-2019 από τον 

Χ.Κ. 663/2020. 

8. Σίμος Κωνσταντίνος κάτοικος Ελασσόνας Ζητά την διαγραφή ποσού 150,00€ από τέλη καθαριότητας  

Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 διότι δεν υπάρχει οίκημα παρά μόνο οικόπεδο.  Μας το διαβεβαίωσε ο 

αρμόδιος υπάλληλος Οικονόμου  Φώτης (υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα Αλεξανδρινής).  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€/έτος τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 από τον 

Χ.Κ. 668/2020. 

9. Τσακίρης Βασίλειος κάτ. Λάρισας. Με τις αριθμ. πρωτ. 756/28-1-2020 και 1521/17-2-2020 αιτήσεις 

του ζητά την διαγραφή ποσού 150,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής ετών 2011-2015, ποσού 

30,00€  από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2016,  ποσού 30,00€ € από τέλη καθαριότητας  

Αλεξανδρινής έτους 2017, ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2018 διότι  δεν 
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υπάρχει οίκημα παρά μόνο οικόπεδο. Μας το διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπάλληλος Οικονόμου  Φώτης 

(υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα Αλεξανδρινής).  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€/έτος τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 από τον 

Χ.Κ. 655/2020, ποσού ποσού 30,00€  από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2016 από τον 

Χ.Κ. 606/2020, ποσού 30,00€ € από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2017 από τον Χ.Κ. 

662/2020, ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2018 από τον Χ.Κ. 663/2020  . 

10. Πάντου Αγγελική κάτ. Λάρισας Με την αριθμ. πρωτ. 493/22-1-2020 αίτησή της ζητά την διαγραφή 

ποσού 150,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής ετών 2011-2015, ποσού 30,00€  από τέλη 

καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2016,  ποσού 30,00€ € από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 

2017, ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2018 διότι  δεν υπάρχει οίκημα παρά 

μόνο οικόπεδο. Μας το διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπάλληλος Οκονόμου Φώτης (υδρονομέας με τομέα 

ευθύνης την Κοινότητα Αλεξανδρινής).  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€/έτος τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015 από τον 

Χ.Κ. 655/2020, ποσού ποσού 30,00€  από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2016 από τον 

Χ.Κ. 606/2020,  ποσού 30,00€ € από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2017 από τον Χ.Κ. 

662/2020, ποσού 30,00€ από τέλη καθαριότητας  Αλεξανδρινής έτους 2018 από τον Χ.Κ. 663/2020  . 

11. Παπαγεωργίου Αγγελική κάτοικος Λάρισας Ζητά την διαγραφή ποσού 44,02€ από τέλη Διατήρησης 

τάφου για το 2006 διότι δεν έκανε χρήση του τάφου. 

Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 44,02€ από Διατήρηση τάφου 2006 από τον Χ.Κ. 723/2020. 

12. Στρατίκης Βασίλειος του Στεφ. κάτοικος Τρικάλων Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. πρωτ. 

12458/25-11-2019 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας 

Αλεξανδρινής ετών 2011-2015, και 2016-2018 διότι δεν υπάρχει οίκημα παρά μόνο οικόπεδο. Μας το 

διαβεβαίωσε ο αρμόδιος υπάλληλος Οικονόνου Φώτης (υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα 

Αλεξανδρινής). 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€/έτος τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015  από τον 

Χ.Κ. 668/2020 ποσό 30,00€/έτος για τα έτη 2016-2017 και 2018 από τους Χρηματικούς Καταλόγους 

606,662,663 αντίστοιχα. 

13. Παπακωστούλης Χάρης κάτοικος Eλευθεριου  Λάρισας Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. 

πρωτ. 11827/7-11-2019 ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας  για τα έτη 2004,2005,2007 και 2008.  Το έτος 2002 προέβη σε 

ηλεκτροδότηση του ακινήτου του . Προσκομίζει βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης (28-6-2002) , άδεια 

οικοδομής και λογαριασμό ΔΕΗ έτους  2013. 

Αφού εξόφλησε όλα τα προηγούμενα έτη  ζητά διαγραφή οφειλών από το 2003  που ηλεκτροδοτήθηκε  

και εξής. 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  124,80€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2004 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 617/2020, ποσού 124,80€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας 2005 από τον Χρηματικό κατάλογο 634/2020, ποσού  74,10€ -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2008 από τον Χρηματικό κατάλογο 660/2020 και  ποσού 74,10€ -

τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2008 από τον Χρηματικό κατάλογο 637/2020 διότι 

τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

14. Καρυώτης Νικόλαος Γε κάτ. Τρικάλων Έλαβε από την υπηρεσία μας ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας  για τα έτη 2012-2018. 

Το έτος 2012 προέβη σε ηλεκτροδότηση του ακινήτου του, και επισυνάπτει λογαριασμό ΔΕΗ έτους  

2013. 

Αφού εξόφλησε όλα τα προηγούμενα έτη  ζητά διαγραφή οφειλών από το 2012 που ηλεκτροδοτήθηκε  

και εξής και διαμαρτύρεται έντονα διότι τα αντίστοιχα τέλη τα πληρώνει στην ΔΕΗ. 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2012 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 647/2020, ποσού 68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 

2013 από τον Χρηματικό κατάλογο 650/2020, ποσού 68,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Αγιοκάμπου 2014 από τον Χρηματικό κατάλογο 612/2020, ποσού  68,00€ -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2015 από τον Χρηματικό κατάλογο 657/2020, ποσού 68,00€ -τέλη 

καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2016 από τον Χρηματικό κατάλογο 607/2020 και  ποσού 

68,00€/έτος  -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2017-2018 από τον Χρηματικό 

κατάλογο 1164/2020 διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 
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15. Δεληγιώργη Βάια του Νικ. Κατ. Οιχαλίας Τρικάλων Έλαβε από την υπηρεσία μας ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου για τα 

έτη 2013-2016. Το έτος 2013 προέβη σε ηλεκτροδότηση του ακινήτου της , και επισυνάπτει 

λογαριασμούς ΔΕΗ ΕΤΩΝ 2013-2014 . 

Ζητά διαγραφή οφειλών από το 2013 που ηλεκτροδοτήθηκε  και εξής διότι τα αντίστοιχα τέλη τα 

πληρώνει στην ΔΕΗ .  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  79,90€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2013 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 650/2020, ποσού 79,90€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 

2014 από τον Χρηματικό κατάλογο 612/2020, ποσού  79,90€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Αγιοκάμπου 2015 από τον Χρηματικό κατάλογο 657/2020 και ποσού  79,90€ -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 2016 από τον Χρηματικό κατάλογο 607/2020. 

16. Νάστος Ανδρέας Ιω. Ζητά την διαγραφή ποσού 21,60 € από δικαίωμα βοσκής 2014 Μαρμαρίνης διότι 

δεν κατέθεσε δήλωση ΟΣΔΕ –δεν είχε ζώα. Το ίδιο έτος χρεώθηκε η σύζυγός του.   

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού 21,60€  από τον Χ.Κ. 1033/2020.  

17. Bαλάρη Ευθυμούλα κάτοικος Κουτσουπιάς  

Από την Ο/Υ Δήμου Αγιάς έγινε λανθασμένη εγγραφή στον Χ.Κ.1100/2-7-2018 για χρήση χώρου 

αιγιαλού –παραλίας  έτους 2018 ενώ η ίδια είχε προσέλθει και εξόφλησε με οίκοθεν βεβαιωτικό 

σημείωμα την οφειλή με την αριθμ. 2257/28-7-2018 απόδειξη είσπραξης ποσό 1066,63€  

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού 1066,63€  από τον Χρηματικό Κατάλογο 1100/2020.  

18. Ανδρίτσιος Ιωάννης του Δημ. Από την Ο/Υ Δήμου έγινε λανθασμένη εγγραφή στον Χ.Κ. 82/31-10-

2011 για άρδευση Σωτηρίτσας 2011 θέση Μετόχι ποσό 36,00€ . Από πληροφορίες που συλλέξαμε 

διαπιστώθηκε ότι δεν πότισε –δεν έχει κτήμα στην περιοχή.  

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού  36,00€  από τον Χρηματικό Κατάλογο 82/31-10-2011. 

19. Μαλαχτάρη Κατίνα Χα  Αλεξάνδρου Η αιτούσα με την αριθμ. 10144/26-9-2019 αίτησή της ζητά 

διαγραφή ποσού 80,00€ από διατήρηση τάφου έτους 2017. Κατά το έτος 2016 πλήρωσε δύο φορές με τα 

διπλότυπα είσπραξης 242/21-2-2017 και 1720/7-7-2017.  Εκ παραδρομής χρεώθηκε το έτος 2017.  

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού  80,00€  από τον Χρηματικό Κατάλογο 832 /2020 από διατήρηση τάφου 

Μεγαλοβρύσου έτους 2017. 

20. Γκουντιντάς Ιωάννης κατ. Σωτηρίτσας Χρεώθηκε με Χρημ. Κατάλογο από την αρμόδια Υπηρεσία 

για  τέλη άρδευσης έτους 2016 ποσό 184,01€ ενώ είχε εξοφλήσει το ποσό αυτό οίκοθεν στη Ο/Υ  

τμηματικά (με τις αποδείξεις είσπραξης 28192016 ,2821/2016 και  3104/2016).   

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού  180,15€  από τον ΧΚ 219/2020 Άρδευση Σωτηρίτσας Λιμνοδεξαμενή Μελίσσια 

έτους 2016. 

21. Αδάμου  Γεώργιος  Βασ. Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση για οφειλές  από τέλη 

ύδρεσης  β’ εξαμ. 2008 έως β’ εξαμ. 2010 Αλεξανδρινής  και τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής 2011-

2018. Μετά από τηλεφ. Επικοινωνία με τον αρμόδιο  υπάλληλο ύδρευσης Οικονόμου Φώτης 

(υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα Αλεξανδρινής) μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κτίσμα 

παρά μόνο οικόπεδο .Όσον αφορά στις οφειλές ύδρευσης δεν συντρέχει λόγος διαγραφής , η παροχή 

υπήρχε έως τον Μάιο του 2013 οπότε και έγινε διακοπή λόγω οφειλών από την ΔΕΥΑ.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€ τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015  από τον Χ.Κ. 

668/2020 ποσό 30,00€/έτος για τα έτη 2016-2017 και 2018 από τους Χρηματικούς Καταλόγους 

606,662,663 αντίστοιχα.Να αποσταλεί ατομική ειδοποίηση οφειλών για τέλη ύδρευσης ξανά.  

22. Καφαδάρης Γεώργιος Ας. Έλαβε από την υπηρεσία μας την αριθμ. πρωτ. 8314/21-8-19 ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας για τα έτη 

2015,2016,2017,2018. Από τη αρχική του ηλεκτροδότηση χρεώνεται  με όλα τα τ.μ. στην ΔΕΗ και 

άδικα πληρώνει όλα αυτά τα έτη   επιπλέον με Χ.Κ. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται με 40 

τ.μ.  

Αφού εξόφλησε όλα τα προηγούμενα έτη  ζητά διαγραφή οφειλών από το 2015-2018 .  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  88,40€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2015 από τον 

Χρηματικό κατάλογο 658/2020, ποσού 88,40€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2016 από 
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τον Χρηματικό κατάλογο 608/2020, ποσού 88,40€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 

2017 από τον Χρηματικό κατάλογο 1172/2020 και  ποσού 88,40€ -τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2018 από τον Χρηματικό κατάλογο 1172/2020, διότι  τα αντίστοιχα 

δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

23. Κοτζάμπαση Σοφία Μιχ. Η αιτούσα εξόφλησε με στην ΤΡ. Πειραιώς οφειλή 30,00€ από τέλη 

καθαριότητας Αλεξανδρινής 2018 με μη ευδιάκριτα στοιχεία. Κατά συνέπεια το ποσό μεταφέρθηκε στο 

Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2018 και δεν εξοφληθηκε η οφειλή της αιτούσας. 

Επειδή η συγκεκριμένη κίνηση  έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την διαγραφή 

ποσού  30,00€  -τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής από τον ΧΚ  663 /2020. 

24. Καπνουτζής Αχιλλέας Σωτ. Έλαβε από την υπηρεσία μας ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για 

οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2006. Ζητά διαγραφή  της συγκεκριμένης 

οφειλής . Προσκομίζει έγγραφο σύνδεσης με την ΔΕΗ ΑΠΌ ΤΟ 2000 και λογαριασμό ΔΕΗ έτους  

2009.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  52,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας από τον 

Χρηματικό κατάλογο 653/2020.  

25. Κωστής Ζήσης Κων/νος κατ. Λάρισας  Έλαβε από την υπηρεσία μας, ατομική ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας για τα 

έτη 2006, 2007 και 2008. Από την αρχική του ηλεκτροδότηση χρεώνεται  με όλα τα τ.μ. στην ΔΕΗ 

καιμε την αριθμ. 9786/18-9-2019 αίτησή του υποστηρίζει ότι  άδικα πληρώνει όλα αυτά τα έτη   

επιπλέον με Χ.Κ. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ του έτους 2006 όπου χρεώνεται με 53 τ.μ..  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού 33,80€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας  2006 από 

τον Χρηματικό κατάλογο 654/2020, ποσού 33,80€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 

2007 από τον Χρηματικό κατάλογο 660/2020 και  ποσού 33,80€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Σωτηρίτσας 2008 από τον Χρηματικό κατάλογο 637/2020, διότι  τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη 

αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

26. Ρωμοσός Χρήστος κατ. Βελίκας  Έλαβε από την υπηρεσία μας, ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας για τα έτη 2012,2013 και 

2014. Από την αρχική του ηλεκτροδότηση χρεώνεται  με όλα τα τ.μ. στην ΔΕΗ και άδικα πληρώνει όλα 

αυτά τα έτη  επιπλέον με Χρηματικό Κατάλογο. Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ όπου χρεώνεται με 90 τ.μ. 

Εγκρίνεται η διαγραφή   ποσού 34,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2012 από τον 

Χρηματικό κατάλογο 646/2020, ποσού 34,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013 

από τον Χρηματικό κατάλογο 649/2020 και  ποσού 34,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Βελίκας 2014από τον Χρηματικό κατάλογο 633/2020, διότι  τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη 

αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

27. Γεωργακούλης Κων/νος κατ. Λάρισας Έλαβε από την υπηρεσία μας, ατομική ειδοποίηση οφειλών 

από άρδευση Μεγαλοβρύσου 2011 πηγή Μεγ. Βρύση ποσό 10,16€   Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Μεγαλοβρύσου βεβαιώνει ότι ο ανωτέρω δεν έχει αγρόκτημα και δεν έκανε ποτέ χρήση νερού.  

Επειδή η εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 10,16€ από 

Άρδευση Μεγαλοβρύσου έτους 2011. 

28. Καρβουνιάρης Βασίλειος κάτοικος Φιλαδέλφειας Αττικής Έλαβε από την υπηρεσία μας, ατομική 

ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 

για τα έτη 2017-2018. Περίπου στα τέλη του 2016 προέβη σε ορθή δήλωση των τ.μ. από 44 τ.μ. σε 64 

τ.μ. χωρίς να ενημερώσει την Ο/Υ, για ανάλογη εφαρμογή στα δημοτικά τέλη  

Εγκρίνεται η διαγραφή   ποσού 34,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2017 και  ποσού 

34,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2018 από τον Χρηματικό κατάλογο 1171/2020 

διότι  τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

29. Σαμαρά Μαρία Νικ. Με αίτημά της ζητά διαγραφή ποσού 126,00€ από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

έτους 2016, διότι δεν χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο χώρο έναντι του μινι μάρκετ.  

Κατόπιν της γνωμοδότησης του Προέδρου Στομίου εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 105,00€ από τον 

Χ.Κ. 1096/2020 και  να παραμείνει προς εξόφληση το ποσό των 21 € που αντιστοιχεί σε 3 τ.μ. όσο 

ένας μικρός πάγκος εναπόθεσης προϊόντων που έχει στην είσοδο του καταστήματος της.  

30. Καούνας Δημήτριος του Θεοδ. Έλαβε από την υπηρεσία μας, ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2014. Εκ 

παραδρομής χρεώθηκε διότι το σπίτι πουλήθηκε σε άλλο ιδιοκτήτη και προσκόμισε στο παρελθόν 

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας.   
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Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού 68,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας έτους 2014 

από τον Χρημ. Κατάλογο 623/2020 διότι  πρόκειται γα λανθασμένη εγγραφή.  

31. Οικονόμου Σταυρούλα χήρα Χρήστου Με την από 20/12/2019 αίτησή της ζητά την διαγραφή τελών 

ύδρευσης για το β’ εξάμηνο 2008, 2009 και 2010 Κόκκινου Νερού. Συνημμένα κατατίθεται βεβαίωση 

του Υδραυλικού Οικονόμου Φώτη ότι πράγματι είχε διακοπεί η παροχή λόγω των έργων της 

παράκαμψης Καρίτσας  

Εγκρίνεται να διαγραφούν οι οφειλές από τέλη ύδρευσης β’ εξαμηνο 2008 ποσό 38,00€ από τον 

Χρημ. Κατάλογο 480/2020,  Α’ εξαμ. 2009 ποσό 38,00€ από τον Χρημ. Κατάλογο 474/2020 και 

ύδρευση β΄εξάμηνο 2009-α’ 2010 ποσό 38,00 € από τον Χρημ. Κατάλογο 426/2020.  

32. Τζιατζιάς Αθανάσιος Γεω. Με την αριθμ. 13437/16-12-2019 αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού 27,20€ 

από τέλη από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας για το έτος 2015διότι προέβη σε 

νομιμοποίηση αυθαιρέτου και ηλεκτροδότηση ακινήτου.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού 27,20€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2015 από τον 

Χρημ. Κατάλογο 658/2020 διότι  τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την 

ΔΕΗ. 

33. Καρανίκα Μαρία Νικ. κάτοικος Ριζόμυλου  Με την αριθμ. 1048/4-2-2020 αίτησή της ζητά διαγραφή 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας για τα έτη 2005 Έως 2013.  Στις 20/4/2005 

προέβη σε ηλεκτροδότηση του ακινήτου της .  Προσκομίζει βεβαίωση αρχικής ηλεκτροδότησης  και 

λογαρισμό ΔΕΗ παρελθόντων ετών.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  24,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2005 από 

τον Χ.Κ. 634/2020, ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 654/2020, ποσό 26,00€ από τον Χ.Κ. 660/2020,   ποσό 

26,00€ από τον ΧΚ 637/2020,   ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 628/2020, ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 

632/2020,      ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 609/2020,  ποσό 26,00€ από τον ΧΚ 648/2020, ποσό 26,00€ 

από τον ΧΚ 651/2020  και ποσό 34,00€   από τον ΧΚ 623/2020.        διότι τα αντίστοιχα δημοτικά 

τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ. 

34. Γιαννούκας Γεώργιος Ιω κάτοικος Λάρισας  Με την  από 28/11/2019 αίτησή του ζητά διαγραφή 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου για τα έτη 20008 έως 2016. Από το 2005 ροέβη 

σε ηλεκτροδότηση του ακινήτου και προσκομίζει λογαρισμό ΔΕΗ παρελθόντων ετών με 75 τ.μ.  

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  27,68€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  2008, 

ποσό 48,75€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  2009, ποσό 48,75€ τέλη καθ/τας & 

ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  2010, ποσό 63,75€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  

2013, ποσό 63,75€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  2014, ποσό 63,75€ τέλη καθ/τας 

& ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου  2015 και ποσό 63,75 τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού 

Αγιοκάμπου  2016. 

35. Σαμέλης Στασινός εξόφλησε στα ΕΛΤΑ ποσό 20,00€ (το ήμισυ σε χρονικό διάστημα 10 ημερών) για  

παράβαση ΚΟΚ Νο 615500014350/2014 αλλά δεν ενημερωθήκαμε σχετικά από το ΑΤ. Αγιάς Επειδή η 

συγκεκριμένη χρέωση   έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού  

40,00€  -από παράβαση ΚΟΚ από τον Χ.Κ. 1144/2020  

36. Κοσκόσης Κοσμάς   εξόφλησε στα ΕΛΤΑ ποσό 20,00€ (το ήμισυ σε χρονικό διάστημα 10 ημερών) για  

παράβαση ΚΟΚ Νο 615500020252/2014 αλλά δεν ενημερωθήκαμε σχετικά από το ΑΤ. Αγιάς Επειδή η 

συγκεκριμένη χρέωση   έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού  

40,00€  -από παράβαση ΚΟΚ από τον Χ.Κ. 1144/2020. 

37. Καραγκουνούλης Κων/νος  εξόφλησε στα ΕΛΤΑ ποσό 20,00€ για παράβαση ΚΟΚ Νο 

615500023349/2019 αλλά δεν ενημερωθήκαμε σχετικά από το ΑΤ. Αγιάς Επειδή η συγκεκριμένη 

χρέωση   έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού  20,00€  -από 

παράβαση ΚΟΚ από τον Χ.Κ. 1222/2020 

38. Καραμήτρος Δημήτριος Νικ. Παρέλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τέλη παρεπιδημούντων και 

ακαθ. Εσόδων  για το έτος 2011 -διπλή εγγραφή -ποσό 239,95 €. Με το αριθμ. 1299/14-6-2013 

διπλότυπο είσπραξης εξόφλησε ποσό 239,95 € για το 2011. 

Επειδή η συγκεκριμένη εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την 

διαγραφή ποσού  239,95 € από τέλη   παρεπιδημούντων & ακαθ. εσόδων έτους 2011. 

 Τάκα Ειρήνη του Χρυσοστ. Η αιτούσα εξόφλησε  στην ΤΡ. Πειραιώς σε μηχάνημα easy pay, οφειλή 

102,00€ από τέλη καθαριότητας  ηλεκτροφωτισμού  ετών 2017-2018  με μη ευδιάκριτα στοιχεία –χωρίς 

όνομα. Κατά συνέπεια το ποσό μεταφέρθηκε στο Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2019 και δεν εξοφληθηκε η 

οφειλή της αιτούσας. Επειδή η συγκεκριμένη κίνηση  έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο 
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εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού  102,00€ - τέλη καθαριότητας  ηλεκτροφωτισμού  ετών 2017-2018  

από τον ΧΚ  1164/2020. 

39. Kατσιπίδου Ζαχαρούλα . Η αιτούσα εξόφλησε  στην ΤΡ. Πειραιώς οφειλή 37,18€ από τέλη ύδρευσης 

Ανατολής 2010 με μη ευδιάκριτα στοιχεία –χωρίς όνομα και αιτιολογία. Κατά συνέπεια το ποσό 

μεταφέρθηκε στο Ταμειακό υπόλοιπο έτους 2011 και δεν εξοφλήθηκε η οφειλή της αιτούσας. Επειδή η 

συγκεκριμένη κίνηση  έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο εισηγούμαστε την διαγραφή ποσού  

37,18€ - τέλη ύδρευσης Ανατολής 2011  από τον ΧΚ  327/2020. 

40. Νικολάου Αστέριος Νικ. κάτοικος Στομίου Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση για 

οφειλές  από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινης από το 2011 έως 2018. Μετά από τηλεφ. Επικοινωνία με 

τον αρμόδιο υπάλληλο ύδρευσης Οικονόμου Φώτης (υδρονομέας με τομέα ευθύνης την Κοινότητα 

Αλεξανδρινής) μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κτίσμα είχε ένα ακινητο και το πούλησε πριν πολλά 

χρόνια. 

Εγκρίνεται η διαγραφή  ποσού  150,00€ τέλη καθ/τας Αλεξανδρινής ετών 2011-2015  από τον Χ.Κ. 

668/2020 ποσό 30,00€/έτος για τα έτη 2016-2017 και 2018 από τους Χρηματικούς Καταλόγους 

606,662,663 αντίστοιχα. Να αποσταλεί ειδοποίηση για τις λοιπές οφειλές που τον βαρύνουν.  

41. Γρίβα Ευαγγελία χήρα Θεοδώρου Χρεώθηκε για τέλη κοιμητηρίου έτους 2013 ποσό 25,00€ ενώ το 

είχε ήδη εξοφλήσει με βεβαιωτικό σημείωμα με το αριθμ. 220/3-7-2014 διπλότυπο είσπραξης .  

Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 25,00€ από τέλη διατήρησης τάφου έτους 2013 από τον Χρηματικό 

Κατάλογο 807/2020. 

 

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 ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τις διορθώσεις - διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Αγιάς 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. 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 42/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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