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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 27-2-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 2ο :

Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για
την απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
οφειλών.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μμ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2259/23-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Στάθης Νικόλαος
23. Συρακούλης Γεώργιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος2
25. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
26. Μαυρογιάννης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου, Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ.
Γκουντάρας Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας
Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γεώτρησης στη θέση «Ντακούλα»
Τ.Κ. Ανατολής στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου με σκοπό την αξιοποίησή της.
(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για την
απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. (Εισήγηση:
Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα ΕΗΔ 1ο :

Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για
την απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
οφειλών.

Το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης
Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Ο κ. Γιαννουλέας Σταύρος του Κων/νου υπέβαλλε την αριθμ. πρωτ.2462/26-2-2013
αίτηση, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ζητά διαγραφή των προσαυξήσεων
από οφειλές παρελθόντων ετών που προέκυψαν από την ενοικίαση δημοτικών αγρών
για το χρονικό διάστημα 26/2/2006 έως τις 26/2/2010. Συγκεκριμένα ήταν μισθωτής
δύο αγροτεμαχίων, ενός αγρού έκτασης 5 στρ. στη θέση Μετόχι έναντι ενοικίου 131,00
ευρώ/έτος και ενός αγρού έκτασης 12 στρ. στη θέση Μεγάλη Γούρνα έναντι ενοικίου
366,00 ευρώ.
Φέρουμε το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη μορφή του
κατεπείγοντος, διότι θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος προκειμένου να του
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χορηγηθεί δημοτική ενημερότητα από την υπηρεσία μας, για την έκδοση άδειας λαϊκών
αγορών.
Ο αιτών στις 29/12/2008 είχε ένα ατύχημα και στη συνέχεια χειρουργήθηκε και
νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (υπάρχει σχετική Ιατρική
Έκθεση). Το σοβαρό ατύχημα που είχε, είχε σαν συνέπεια την αδυναμία καλλιέργειας
των αγρών για τα επόμενα δύο χρόνια και την μη είσπραξη εισοδήματος όπως αναφέρει
στην αίτησή του.
Λαμβάνοντας υπόψη:
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 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.»
Ο κ. Γιαννουλέας Σταύρος του Κων/νου οφείλει συνολικά ποσό ύψους 3030,80 ευρώ
δηλαδή 2020,50 ευρώ (αρχικό ποσό) και 980,30 ευρώ (προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής) το οποίο αφορά σε μισθώματα δημοτικών αγρών από τα έτη 2006-2010 .
Λόγω οικονομικής αδυναμίας που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας και
συγκεκριμένα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε ζητά την απαλλαγή του
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για τα έτη 2009-2010 και
συγκεκριμένα:
-Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα 2009 (Χ.Κ.823/2013) βεβαιωθέν ποσό: 366,00
ευρώ, προσαυξήσεις :142,70 ευρώ
- Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα 2009 (Χ.Κ.823/2013) βεβαιωθέν ποσό: 131,00
ευρώ, προσαυξήσεις :51,00 ευρώ
-Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα 2010 (Χ.Κ.690/2013) βεβαιωθέν ποσό: 366,00
ευρώ, προσαυξήσεις :95,10 ευρώ
- Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα 2009 (Χ.Κ.690/2013) βεβαιωθέν ποσό: 131,00
ευρώ, προσαυξήσεις :34,00 ευρώ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνω την απαλλαγή του κ. Γιαννουλέα
Σταύρου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μόνο για τα έτη 2009 και
2010 συνολικού ποσού 322,80 ευρώ (ποσό 193,70 ευρώ από τον Χ.Κ. 823/2013 και
ποσό 129,10 ευρώ από τον Χ.Κ. 690/2013)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού,
- την αριθμ. πρωτ.2462/26-2-2013 αίτηση του κ. Γιαννουλέα Σταύρου και
- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν. 3463/06)

Αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τη διαγραφή - απαλλαγή του κ. Γιαννουλέα Σταύρου από τις προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής μόνο για τα έτη 2009 και 2010 συνολικού ποσού 322,80€
(ποσό 193,70€ από τον Χ.Κ. 823/2013 και ποσό 129,10€ από τον Χ.Κ. 690/2013).
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την άμεση
διευθέτηση του αιτήματος του πολίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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