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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
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Αριθμ. πρωτ.:  11496 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

213/2021 
από το πρακτικό της 23ης / 12.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1ο : Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 12.10.2021, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  11388/08.10.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 08.10.2021) 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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

7. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1  

Απόντες 

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  που κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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 του Ν.4682/20 

και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 4577/03.10.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/494899/
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Θέμα 1ο : Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

«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.» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. ιε’ εδάφιο i. του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), 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.». 

 

Στο Δήμο μας έχουν κατατεθεί τα παρακάτω αιτήματα οφειλετών: 

 

1.Ο κ. Τσικούρας Αθανάσιος του Παναγιώτη όφειλε ποσό ύψους 836,97 €  στο Δήμο Αγιάς το οποίο 

αφορούσε σε Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου από το 2005 έως 2018.Λόγω της 

εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς  έχει προσαυξηθεί κατά 

1018,70 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο κ Τσικούρας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από 

την προσαύξηση που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση 

σχετικά με τη συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της. 

 

2.Δαρούση Αθανασία του Ιωάννη για λογαριασμό  του πατέρα της Δαρούση Ιωάννη όφειλε ποσό ύψους 

52,00 €  στο Δήμο Αγιάς το οποίο αφορούσε σε Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Αγιοκάμπου 

2009-2010.Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς 

έχει προσαυξηθεί κατά 69,68 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, η αιτούσα  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της. 

 

3 Ρουκά Ευαγγελία για οφειλές Μεταξά Δέσποινα του Νικ. κάτοικος Μεγαλοβρύσου όφειλε ποσό ύψους 

112,40 €  στο Δήμο Αγιάς το οποίο αφορούσε σε Τέλη ύδρευσης 2009-2010. Λόγω της εκπρόθεσμης 

καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 121,84 €. 

 

Με αίτηση της προς το Δήμο μας, η αιτούσα  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της. 

 

4.ΣυρακούληςΔημήτρης του Γεωργίου κάτοικος Αμυγδαλής όφειλε ποσό ύψους 60,19€ στο Δήμο Αγιάς 

το οποίο αφορούσε σε ύδρευση Αμυγδαλής 2010.Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, 

το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 72,83 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών   ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και με τη λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της από υπαιτιότητα των ΕΛΤΑ. 
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5.Τζήμκας Χαρίσιος Θεοδ. κάτοικος Κοζάνης όφειλε ποσό ύψους 64,60€ στο Δήμο Αγιάς το οποίο 

αφορούσε σε ύδρευση Στομίου Κόκκινου Νερού 2010.Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω 

ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 82,72 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα η μη λήψη της ειδοποίησης . 

 

6.Βλαχοκωστας Ιωάννης του Δημ. κάτοικος Τρικάλων για λογαριασμό του θανόντα συγγενή του 

Σταμουλάκη Αποστόλου ο οποίος όφειλε ποσό ύψους 18,17€ στο Δήμο Αγιάς το οποίο αφορούσε σε 

ύδρευση Στομίου Κόκκινου Νερού 2010. Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το 

χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 21,80 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών   ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και δεν τη γνώριζε χωρίς να ευθύνεται γι αυτό.  

 

7.Παπάς Δημήτριος Αναστ. κάτοικος Καρδίτσας  όφειλε ποσό ύψους 94,01€ στο Δήμο Αγιάς το οποίο 

αφορούσε σε ύδρευση Στομίου Κόκκινου Νερού 2010. Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω 

ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 112,81 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα η μη λήψη  ειδοποίησης 

 

8.Καρβασωνης  Παναγιώτης Αποσ. κάτοικος Λάρισας όφειλε ποσό ύψους 790,00€ στο Δήμο Αγιάς το 

οποίο αφορούσε σε τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού από το 2009 ως το 2018 . Λόγω της 

εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 

662,18 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή (αφού η σημερινή του διεύθυνση είναι Χρυσοχόου και η ειδοποίηση  αποστέλλονταν 

στην προηγούμενη διεύθυνση –Τσιμισκή 4)   και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα η μη λήψη  

ειδοποίησης 

 

9.Ριζάκης Παναγιώτης Χρ.  κάτοικος Ομολίου  όφειλε ποσό ύψους 2086,24€ στο Δήμο Αγιάς το οποίο 

αφορούσε σε τέλη άρδευσης Ομολίου έτους 2013 . Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω 

ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 1972,79 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και η ειδοποίηση  αφέθηκε από τον ταχυδρ. Πρακτορα στο καφενείο του χωριού και 

δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ότι δεν ενημερώθηκε για την οφειλή. 

 

10.Συρακούλη Φραγκίτσα χήρα Συρακούλη Χρήστου. Ο θανών όφειλε ποσό ύψους 1466,70€ στο Δήμο 

Αγιάς το οποίο αφορούσε σε τέλη ύδρευσης και άρδευσης  παρελθόντων ετών Μαρμαρίνης και 

συγκεκριμένα από 2002 έως 2014. Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του παραπάνω ποσού, το χρέος του 

προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 1644,12 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, η αιτούσα –η σύζυγος του θανόντα - ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να 

απαλλαγεί από την προσαύξηση που έχει αποδοθεί στην οφειλή, επειδή δεν της είχε επιδοθεί ατομική 

ειδοποίηση και δεν γνώριζε  το ύψος της οφειλής . Επιπλέον όπως υπάρχει και οικονομική αδυναμία .  
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11.Λώλος  Κώνσταντίνος Ηλ. όφειλε ποσό ύψους 1887,00€ στο Δήμο Αγιάς το οποίο αφορούσε σε τέλη 

καθαριότητας & φωτισμού Αγιοκάμπου 2004 ως το 2017. Λόγω της εκπρόθεσμης καταβολής του 

παραπάνω ποσού, το χρέος του προς τον Δήμο Αγιάς έχει προσαυξηθεί κατά 2078,31 €. 

 

Με αίτηση του προς το Δήμο μας, ο αιτών  ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να απαλλαγεί από την προσαύξηση 

που έχει αποδοθεί στην οφειλή του, επειδή δεν του είχε επιδοθεί ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη οφειλή και δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ότι δεν ενημερώθηκε για την οφειλή. 

 

Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας υπόψη ότι η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αγιάς είναι σύμφωνη 

για την απαλλαγή όλων των παραπάνω  οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την 

αιτιολογία ότι δεν ήταν υπαίτιοι για την εκπρόθεσμη καταβολή, σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού. 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας δήλωσε τα εξής: «Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες από την Υπηρεσία. 

Πάντως μετά τις διευκρινήσεις του Δημάρχου θα υπερψηφίσουμε». 

 

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»,  

- τα αιτήματα των οφειλετών, 

- την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την απαλλαγή οφειλετών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με την αιτιολογία 

ότι δεν ήταν υπαίτιοι για την εκπρόθεσμη καταβολή, 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 213/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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