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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

164/2020
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διορθώσεις - διαγραφές στους Χρηματικούς καταλόγους,
σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12479/10.12.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
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. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) 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’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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3ο

Θέμα
: 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 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτωση ιε’ εδάφιο i του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική
Επιτροπή: «ιε) Αποφασίζει για: i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»
Με το άρθρο 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 (από 09.08.2019 με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
3. Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο (από 09.08.2019 η Οικονομική Επιτροπή) [Β2] 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.»
Στις παραπάνω διατάξεις εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις που καταθέτουμε για έγκριση:
1. Κουτσονάκης Αθανάσιος κάτοικος Φαλάνης Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση
ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου, από το
2001 έως το 2012. Το ακίνητο του ηλεκτροδοτήθηκε το 2004 ( προσκομίζει σχετική βεβαίωση αρχικής
ηλεκτροδότησης ΔΕΗ και λογαριασμό ΔΕΗ του 2011(ενδεικτικά) όπου χρεώνεται με 44 τ.μ. .
Αφού εξόφλησε τα έτη 2001-2003, και μετά το έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η διαγραφή
ποσού 48,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγι-2004 από τον Χρηματικό κατάλογο 618/2020,
ποσού 48,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγι-2005 από τον Χρηματικό κατάλογο 636/2020,
ποσού 52,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγι-2006 από τον Χρηματικό κατάλογο 641/2020,
ποσού 52,00€ - τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2007 από τον Χρηματικό κατάλογο 626/2020,
ποσού 52,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2008 από τον Χρηματικό κατάλογο 630/2020
ποσού 52,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2009 από τον Χρηματικό κατάλογο 635/2020,
ποσού 52,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2010 από τον Χρηματικό κατάλογο 627/2020,
ποσού 52,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2011 από τον Χρηματικό κατάλογο 605/2020,
ποσού 68,00€ τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού ΑΓΙ-2012 από τον Χρηματικό κατάλογο 647/2020
διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ.
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2. Διδασκάλου Αποστ. Βασίλειος κάτοικος Κοκκινοπηλού Ελασσόνας Έλαβε από την υπηρεσία μας
ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
Αγιοκάμπου, ετών 2017-2018 και διαμαρτύρεται διότι δεν έχει οικία αφού την έχει πουλήσει προ
δεκαετίας
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 85,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγι 2017 από τον
Χρηματικό κατάλογο 1164/2020 ΚΑΙ ποσού 85,00€ -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Αγι-2018 από
τον Χρηματικό κατάλογο1164/2020 εφόσον οι εγγραφές έγιναν κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
3. Ιακωβίδης Ιάκωβος κάτοικος Λάρισας Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση
ληξιπρόθεσμων οφειλών για οφειλές από τέλη ύδρευσης Αγιοκάμπου από το 1997 έως το 2002 και
διαμαρτύρεται διότι δεν χρησιμοποιούσε ποτέ την παροχή, αφαιρέθηκε και εκ παραδρομής χρεωνόταν
το πάγιο .
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 29,35€ -ύδρευση Αγιοκάμπου 1997 από τον Χρηματικό Κατάλογο
419/2020 , ποσού 44,02€ ύδρευση Αγιοκάμπου α’ εξαμ. 1998 από τον Χρηματικό Κατάλογο 369/2020
,ποσού 14,67€ ύδρευση Αγιοκάμπου β’ εξαμ. 1998 από τον Χρηματικό Κατάλογο 421/2020, ποσού
14,67€ ύδρευση Αγιοκάμπου α’ εξαμ. 1999, από τον Χρηματικό Κατάλογο 380/2020, ποσού 14,67€
ύδρευση Αγιοκάμπου β’ εξαμ. 1999 από τον Χρηματικό Κατάλογο 511/2020, ποσού 14,67€ ύδρευση
Αγιοκάμπου α’ εξαμ. 2000 από τον Χρηματικό Κατάλογο 390/2020, ποσού 29,35€ ύδρευση
Αγιοκάμπου β’ εξαμ. 2000 από τον Χρηματικό Κατάλογο 513/2020, ποσού 29,35€ ύδρευση
Αγιοκάμπου α’ εξαμ. 2001 από τον Χρηματικό Κατάλογο 510/2020, ποσού 29,35€ ύδρευση
Αγιοκάμπου β’ εξαμ. 2001 από τον Χρηματικό Κατάλογο 549/2020, ποσού 29,34€ ύδρευση
Αγιοκάμπου α’ εξαμ. 2002 από τον Χρηματικό Κατάλογο 420/2020 και ποσού 18,01€ ύδρευση
Αγιοκάμπου β’ εξαμ. 2002 από τον Χρηματικό Κατάλογο 538/2020 εφόσον οι εγγραφές έγιναν κατά
τρόπο προφανώς λανθασμένο.
4. Νάσιος Βασίλειος του Αντωνίου Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών για οφειλές από Τέλη άρδευσης Σκλήθρου ετών 2002 και 2003. Από το αρχείο που τηρείται
στον Δήμο μας προκύπτει ότι δεν υπάρχει αυτό το όνομα στους Χρημ. Καταλόγους Άρδευσης.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 15,00€ -Άρδευση Σκλήθρου 2002 από τον Χ.Κ. 184/2020 και ποσού
15,00€ Άρδευση Σκλήθρου 2003 από τον Χ.Κ. 185/2020 εφόσον οι εγγραφές έγιναν κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο.
5. Kαντώνια Αγγελική Ξεν. κάτ. Λάρισας Ζητά την διαγραφή ποσού 110,05€ από τέλη καθαριότητας
Βελίκας 2001 και ποσού 180,00€ από τέλη καθαριότητας Βελίκας 2003. Η χρέωση οφείλεται σε λάθος
της υπηρεσίας διότι όλες οι χρεώσεις που αφορούν στα τέλη καθαριότητας βεβαιώνονται και
εξοφλούνται από τον Καντώνια Ξενοφών.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 110,05€ -καθαριότητα Βελίκας 2001 από τον Χρηματικό κατάλογο
613/2020, και 180,00€ καθαριότητα Βελίκας 2003 από τον Χρηματικό κατάλογο 620/2020, εφόσον
οι εγγραφές έγιναν κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.
6. Σακοράφας Χρήστος Αθαν. κάτ. Τυρνάβου Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση
ληξιπρόθεσμων οφειλών, για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Σωτηρίτσας 2004 και
2005 ποσό 7,79 € και 48,00€ αντίστοιχα Προσκομίζει άδεια οικοδομής έτους 1999 και λογαριασμό ΔΕΗ
όπου χρεώνεται με 33 τ.μ.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 7,79 € -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτ-2004 από τον
Χρηματικό κατάλογο 617/2020 και ποσού 48,00€ - τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Σωτ-2005 από
τον Χρηματικό κατάλογο 634/2020 διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας
από την ΔΕΗ.
7. Παζαράς Αστέριος Δημ. Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
για οφειλές από τέλη ύδρευσης Παλαιοπύργου από το 2002 έως το 2010 διότι τα έτη αυτά δεν υπήρχε
κτίσμα στο οικόπεδο και ουδέποτε χρησιμοποίησε την παροχή. Προσκομίζει βεβαίωση του Προέδρου
της Κοινότητας Παλαιοπύργου όπου βεβαιώνονται όλα τα παραπάνω.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 30,00€ πάγιο 2002 από τον Χρημ. Κατάλογο 464/2020, ποσού 0,75€
ύδρευση 2002 από τον Χρημ. Κατάλογο 465/2020, ποσού 8,50 € ύδρευση 2003 από τον Χρημ.
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Κατάλογο 451/2020, ποσού 29,50 € πάγιο 2003 από τον Χρημ. Κατάλογο 456/2020, ποσού 47,00 €
ύδρευση β’ 04 από τον Χρημ. Κατάλογο 422/2020, ποσού 37,50 € ύδρευση 2005 από τον Χρημ.
Κατάλογο 435/2020, ποσού 31,50 € ύδρευση 2006 από τον Χρημ. Κατάλογο 315/2020, ποσού 60,50 €
ύδρευση β 07 από τον Χρημ. Κατάλογο 492/2020, ποσού 43,00 € ύδρευση 08 από τον Χρημ. Κατάλογο
487/2020, ποσού 31,30€ ύδρευση β’ 08 από τον Χρημ. Κατάλογο 483/2020 και ποσού 5,00€ ύδρευση
Ομολίου & Παλαιοπύργου β΄εξαμ. 2010 από τον Χ.Κ 330/2020 εφόσον οι εγγραφές έγιναν κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο.
8. Γώγος Ιω Κωνσταντίνος Ζητά διαγραφή ποσού 100,00€ από παράβαση ΚΟΚ 615500016133/10-82013 διότι ακυρώθηκε από το ΑΤ Αγιάς . Το ΑΤ Αγιάς με το αριθμ. πρωτ. 2518/4/476-Α έγγραφό του,
μας ενημέρωσε ότι εκ παραδρομής στάλθηκε ως απλήρωτη στον Δήμο μας διότι καταχωρήθηκε στο
βιβλίο αντιρρήσεων πταισματικών παραβάσεων και ακυρώθηκε από την υπηρεσία τους.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 100,00€ για την παράβαση ΚΟΚ Νο 615500016133 από τον
Χρημ.Κατάλογο 1138/2020 διότι ακυρώθηκε από το ΑΤ Αγιάς.
9. Παγώνης Δημήτριος Βασ. κάτοικος Αττικής Ζητά διαγραφή ποσού 350,00€ από παράβαση ΚΟΚ
615500017738/2015 διότι ακυρώθηκε από το ΑΤ Αγιάς . Το ΑΤ Αγιάς με το αριθμ. πρωτ. 2518/4/641
έγγραφό τους, μας ενημέρωσαν ότι εκ παραδρομής στάλθηκε ως απλήρωτη στον Δήμο μας διότι
καταχωρήθηκε στο βιβλίο αντιρρήσεων πταισματικών παραβάσεων και ακυρώθηκε από την υπηρεσία
τους.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 350,00€ για την παράβαση ΚΟΚ Νο 615500017738 από τον ΧΚ
1094/2020 διότι ακυρώθηκε από το ΑΤ Αγιάς.
10. Λαχανάς Απόστολος κάτοικος Λάρισας Ζητά διαγραφή ποσού 60,00€ από παράβαση ΚΟΚ
615500023667/2-4-2018 διότι εξοφλήθη στα ΕΛΤΑ και εκ παραδρομής εστάλη ως απλήρωτη από το
Α.Τ. Αγιάς. Προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης .
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 60,00€ για την παράβαση ΚΟΚ Νο 6155000236576 από τον ΧΚ
1107/2020 εφόσον έχει εξοφληθεί και η εγγραφή έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο.
11. Αλεξούλης Χρήστος Νικ Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
για οφειλές από τέλη άρδευσης έτους 2007 στην ΔΕ Ευρυμενών ποσό 122,00€ και οφειλές από τέλη
καθαριότητας την οποία και εξόφλησε. Ζητά διαγραφή οφειλής από άρδευση παρελθόντων ετών διότι
δεν έχει κτήμα στην περιοχή και ουδέποτε πότισε .
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 122€ από τον ΧΚ 206/2020 διότι από τα στοιχεία που αντλήσαμε από
την ΔΕ Ευρυμενών προκύπτει ότι η εγγραφή στους καταλόγους άρδευσης έγινε κατά τρόπο
προφανώς λανθασμένο.
12. Παπαστεργίου Δημήτριος κάτοικος Λάρισας Χρεώθηκε με Χρηματικό Κατάλογο για τα έτη 2011, 2012
και 2014 με 36 τ.μ. επιπλέον από εκείνα που χρεώνεται στην ΔΕΗ (84 τ.μ.) . Στις 25/8/2020 υπέβαλε
δήλωση τ.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΔΗΕΕ για επιπλέον 20 τ.μ. δηλαδή 104 τ.μ. διότι στο Ε9
δηλώνει 104 τ.μ. Ελαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2011
ποσό 46,80€ (36 τ.μ. *1,30€), για τελη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2012 ποσό 61,20€ (36 τ.μ.
*1,70€) και για τελη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2014 ποσό 61,20€ (36 τ.μ. *1,70€).
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 20,80€ (16 τ.μ. *1,30) για τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2011
από τον ΧΚ 605/2020, ποσού 27,20€ (16 τ.μ. *1,70€) για τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2012
από τον ΧΚ 647/2020 και ποσού 27,20€ για τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2014 από τον
ΧΚ 612/2020 διότι εκ παραδρομής χρεωνόταν από τον Δήμο Αγιάς 16 τ.μ. επιπλέον από το
πραγματικό εμβαδόν της οικίας του
13. Παπαγεωργίου Γεώργιος (κάτοικος Λάρισας, Κίρκης 12) Διαμαρτύρεται για οφειλές από τέλη
καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού Βελίκας , και ζητά την διαγραφή τους από το 2003 και εξής, διότι
αφενός το ακίνητο που κατέχει ο αιτών βρίσκεται στον Αγιόκαμπο και αφετέρου το ακίνητό του
ηλεκτροδοτείται ανέκαθεν –αρ. παροχής 4 40583003 στο όνομα της κόρης του Παπαγεωργίου
Ολυμπία με 77τ.μ..
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Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 48,00 € /έτος -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2003-2005,
από τον Χρηματικό κατάλογο 620/2020, 619/2020, 638/2020 ποσό 52,00€ /έτος -τέλη καθ/τας &
ηλεκτροφωτισμού Βελ-2006-2010, από τον Χρηματικό κατάλογο 653/2020, 625/2020, 631/2020,
624/2020, 642/2020, 68,00€/έτος για τα τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελ- έτη 2011-2014 από
τον Χρηματικό Κατάλογο 661/2020,646/2020, 649/2020 633/2020 και 68,00€/έτος για τα τέλη καθ/τας
& ηλεκτροφωτισμού Βελ- έτη 2015-2018 από τον Χρματικό Κατάλογο 658/2020,608/2020,
1172/2020,1172/2020, διότι η χρέωση έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο λόγω συνωνυμίας και
τα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από την ΔΕΗ.
14. Κουταλιάς Αθανάσιος Ιω. Εκ παραδρομής χρεώθηκε ο Κουταλιάς Αθανάσιος κάτοικος Σκήτης τις
οφειλές του Κουταλιά Αθανασίου του Ιω. Κάτοικος Κενταύρων 10 Λάρισα.
Εγκρίνεται η δημιουργία Χρηματικού καταλόγου με τις εξής εγγραφές: ύδρευση Ομολίου
Παλαιοπύργου β’ εξάμηνο 2010 ποσό 21,12€ , διατήρηση τάφου για Κουταλιά Ιωάννη 2014 ποσό
15,00€ και διατήρηση τάφου για Κουταλιά Αγλαΐα 2014 ποσό 15,00€ στον οφειλέτη Κουταλιά
Αθανάσιο του Ιω-Κεντάυρων 19, 41222 Λάρισα.
15. Κατσίμπαλης Γεώργιος του Αθαν. κατ. Ανάβρας Εκ παραδρομής χρεώθηκε ποσό 15,00€/έτος για
οφειλές από διατήρηση τάφου Κοιμητήριο Ανάβρας
Εγκρίνεται η δημιουργία Χρηματικού καταλόγου με την εγγραφή: διατήρηση τάφου Κοιμητήριο
Ανάβρας 2011-2012 ποσό 15,00€/έτος για Κατσίμπαλη Παρασκευή , στον Κατσίμπαλη Γεώργιο
του Φωτίου κάτοικο Ανάβρας
16. Πανάγου Ουρανία κατ. Αγιάς Εκ παραδρομής χρεώθηκε για διατήρηση τάφου στο κοιμητήριο Αγιάς
έτους 2014 ποσό 15,00€ ενώ έγινε εκταφή του θανόντα το 2012.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 15,00€ από διατήρηση τάφου έτους 2014 (ΧΚ. 807/2020) διότι η
χρέωση έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο.
17. Κάλφας Ιωάννης Εξαρχος κατ. Στομίου Εκ παραδρομής χρεώθηκε για άρδευση Δήμητρας έτους 2016
ποσό 35,00€.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 35,00€ για άρδευση Δήμητρας έτους 2016 (ΧΚ. 220/2020) διότι η
χρέωση έγινε με τρόπο προφανώς λανθασμένο
18. Θεοδοσίου Ακατερίνη χήρα Πολυχρόνη Εκ παραδρομής εισπράχθηκε με οίκοθεν βεβαιωτικό
σημείωμα ποσό 60,00€ που αντιστοιχεί σε διατήρηση τάφου για τέσσερα έτη για Θεοδοσίου
Πολυχρόνη ενώ υπήρχε βεβαιωμένη οφειλή .
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 15,00€ από τον ΧΚ. 807/2020 και 30,00€ από τον Χ.Κ. 719/2020
λόγω εξόφλησης με το αριθμ. 33/21-1-2020 διπλότυπο είσπραξης.
19. Παλιούρας Γρηγόριος του Παν. κάτοικος Τρικάλων Με αίτησή του ζητά διαγραφή ποσού από Τέλη
Καθαριότητας Αλεξανδρινής διότι έχει μόνο ένα οικόπεδο χωρίς κτίσμα, χωρίς παροχή ύδρευσης.
Μετά από τηλ/κή επικοινωνία με τον κ. Φώτη Οικονόμου υδρονομέα της περιοχής δαπιστώθηκαν τα
παραπάνω.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 150,00€ από τέλη καθαριότητας Αλεξανδρινής 2011-2015 (ΧΚ.
655/2020) και 5,00€ από τέλη ύδρευσης από τον ΧΚ 372/2020 διότι η χρέωση έγινε με τρόπο
προφανώς λανθασμένο.
20. Σακαρέλλου Αλεξάνδρα Αναστ. Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών, για οφειλές από τέλη άρδευσης Σκλήθρου ετών 2011-2012-2013. Στ όνομα του θανότα
συζύγου της Σακαρέλλου Βασιλείου. Καταθέτει Έκθεση αποποίησης κληρονομιάς (ΕΑΚ 324/2014)
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 15,00€ Άρδευση Σλήθρου 2011 από τον Χρημ. Κατάλογο
1084/2020, 25,00€ Άρδευση Σκλήθρου 2012 από τον Χρημ. Κατάλογο 159/2020 και ποσού 25,00€
Άρδευση Σκλήθρου 2012 από τον Χρημ. Κατάλογο 159/2020 εφόσον οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς
να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά
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21. Mπάτσικας Ξενοφών Παν. Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών,
για οφειλές από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013-2014 ποσό 81,60€ /έτος. Το έτος
2013 ηλεκτροδοτήθηκε το ακίνητό του με αρ. παροχής 40675057 στο όνομα Μπάτσικα Δήμητρα .
Προσκομίζει λογ/σμό ΔΕΗ έτους 2013.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 81,60 € -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2013 από τον
Χρημ. Κατάλογο 649/2020 και ποσού 81,60 € -τέλη καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού Βελίκας 2014 από
τον Χρημ. Κατάλογο 633/2020, διότι τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη αποδίδονται στον Δήμο μας από
την ΔΕΗ.
22. Βαρδάτσικος Μάρκος Κων. Χρεώθηκε εκ παραδρομής για διατήρηση οικογ. Τάφου στο κοιμητήριο
Καρίτσας ποσό 80,00€.
Εγκρίνεται η διαγραφή ποσού 80,00 € διατήρηση οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Καρίτσας
διότι η αντίστοιχη οφειλή εξοφλήθη από τον Βαρδάτσικο Μάρκο του Χρήστου με το αριθμ. 2896/68-2019 διπλότυπο είσπραξης.
23. Τσιαπτσιάκας Τρύφων (οδηγός οχήματος ) Έλαβε από την υπηρεσία μας ατομική ειδοποίηση για την
παράβαση ΚΟΚ 616200143013/7-2-2019 ποσό 40,00€ για φθαρμένα ελαστικά και 40,00€ για όριο
ταχύτητας. Η παράβαση ΚΟΚ 616200143013/7/2/2019 για φθαρμένα ελαστικά θα πρέπει να χρεωθεί στον
ιδιοκτήτη του οχήματος Ουζούνη Ι ωάννη.
Να διαγραφεί ποσό 40,00€ από τον Τσιαπτσιακα Τρύφων από τον Χ.Κ . 1220 /2020 και χρέωση με
δημιουργία νέας εγγραφής στον ιδιοκτήτη ου οχήματος Ουζούνη Ιωάννη του Δημ. κάτοικο Εδέσσης
24. Γεωργάκης Κων/νος του Θωμά κατ. Παλαιοπύργου Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 327,60 € από τέλη
άρδευσης Παλαιοπύργου έτους 2017, ποσό που πρέπει να διαγραφεί 187,60€ (Χρηματικός κατάλογος
296/2020) λόγω λάθους υπολογισμού της αρμόδιας υπηρεσίας
Να παραμείνει ποσό 140,00€ από τέλη άρδευσης Παλαιοπύργου έτους 2017 προς εξόφληση.
25. Κομμάτης Γεώργιος του Στεφ. κατ. Μελιβοίας
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 15,00 € από τέλη άρδευσης έτους 2017, ποσό που πρέπει να διαγραφεί 15,00€
(Χρηματικός κατάλογος 235/2020) διότι δεν ποτίζει
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 15,00 € από τέλη άρδευσης έτους 2016, ποσό που πρέπει να διαγραφεί 15,00€
(Χρηματικός κατάλογος 284/2020) διότι δεν ποτίζει
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 15,00 € από τέλη άρδευσης έτους 2015, ποσό που πρέπει να διαγραφεί 15,00€
(Χρηματικός κατάλογος 275/2020) διότι δεν ποτίζει.
Να διαγραφεί ποσό 15,00 € /έτος για τα έτη 2015,2016,2017 από τους ΧΚ. 235/2020, 284/2020 και
275/2020.
26. Βούλγαρης Δημήτριος του Ανας. Κάτοικος Αγιάς
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 308/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 233/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 222/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 255/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 16/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 124/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 152/2020),
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 75,00€ από τέλη άρδευσης
διαγραφεί 50,00€ (Χρηματικός κατάλογος 65/2020),

Αγιάς από πηγές 2018, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2017, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2016, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2015, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2014, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2013, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2012, ποσό που πρέπει να
Αγιάς από πηγές 2011, ποσό που πρέπει να
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Να εξοφληθεί ποσό 25,00€ /έτος τέλη άρδευσης Αγιάς από πηγές , για όλα τα παραπάνω έτη
δηλαδή από το 2011 έως το 2018, διότι τα 10 στρ. ποτίζονται από ιδιωτική γεώτρηση και τα 5 στρ.
από γεώτρηση του Δήμου.
27. Τσιούρη Θεοφανή του Μιλτ. Κάτοικος Δήμητρας
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 144,69€ από τέλη άρδευσης Δήμητρας ετών 2017-2018, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 61,19€ (Χρηματικός κατάλογος 1227/2020 )διότι έγινε λάθος μέτρηση από τον υδρονομέα
Να εξοφληθεί ποσό 83,20€ τέλη άρδευσης Δήμητρας 2017-2018.
28. Τσιούρης Γεώργιος του Θεοδ. Κάτοικος Δήμητρας
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 262,21€ από τέλη άρδευσης Δήμητρας ετών 2017-2018, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 184,73€ (Χρηματικός κατάλογος 1227/2020 )διότι έγινε λάθος μέτρηση από τον υδρονομέα
Να εξοφληθεί ποσό 77,48€ από τέλη άρδευσης Δήμητρας 2017-2018.
29. Μαρσιτοπούλου Μαρία του Κων. κάτ. Ομολίου
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 219,38 € από τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 149,38€ (Χρηματικός κατάλογος 296/2020) λόγω λάθους υπολογισμού της αρμόδιας
υπηρεσίας αφού διαπιστώθηκε ότι έχει και ιδιωτική γεώτρηση.
Να παραμείνει ποσό 70,00€ από τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017 προς εξόφληση.
30. Μάκος Βασίλειος του Ευθ. Κάτοικος Ομολίου
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 487,50 € από τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 246,50€ (Χρηματικός κατάλογος 296/2020) λόγω λάθους υπολογισμού της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Να παραμείνει ποσό 241,00€ - τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017 προς εξόφληση.
31. Πιτσιάβα Ελένη του Ιω. Κάτοικος Λάρισας
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 585,00 € από τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 375,00€ (Χρηματικός κατάλογος 296/2020) λόγω λάθους υπολογισμού της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Να παραμείνει ποσό 210,00€ - τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017 προς εξόφληση.
32. Ταμπάκη Ευθαλία κάτοικος Στομίου
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 532,35 € από τέλη άρδευσης Στομίου έτους 2017, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 532,35€ (Χρηματικός κατάλογος 299/2020) λόγω λάθους μέτρησης του υδρονμέα.
Να παραμείνει ποσό 406,25€ - τέλη άρδευσης Στομίου έτους 2017 προς εξόφληση.
33. Μαρούδας Γεώργιος του Κων. κάτοικος Δήμητρας
Αρχικό βεβαιωθέν ποσό 57,00 € από τέλη άρδευσης Δήμητρας έτους 2013, ποσό που πρέπει να
διαγραφεί 35,00€ (Χρηματικός κατάλογος 140/2020) λόγω λάθους υπολογισμού της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Να παραμείνει ποσό 22,00€ - τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2017 προς εξόφληση.
34. Νάστος Αναστάσιος του Ιωάννη Εκ παραδρομής χρεώθηκε για τέλη άρδευσης Μαρμαρίνης 2018 θέση
Δεξαμενή ποσό 515,08 €
Να γίνει μεταφορά της χρέωσης μετά από έγγραφο της Προέδρου Μαρμαρίνης , από Νάστο
Αναστάσιο του Ιωάννη σε Νάστο Αναστάσιο του Στεργίου ΚΩΔ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ 20600 για άρδευση
Μαρμαρίνης έτους 2018 θέση Δεξαμενή λόγω λάθους καταχώρησης.
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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 περίπτωση ιε’ εδάφιο 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

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
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 164/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

