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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 31ο:

Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διαγραφή προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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 Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης
τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 31ο:

Εξέταση αιτημάτων πολιτών για διαγραφή προσαυξήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι: με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 αφενός παρατείνεται η
ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 προς τους Δήμους και αφετέρου επεκτείνεται και
στις οφειλές προς δημοτικά νπδδ.
Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από είκοσι τέσσερις (24) έως εκατό (100) ανάλογα με το ύψος
του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα απαλλάσσεται πλήρως από πρόστιμα και προσαυξήσεις αν
εξοφληθεί εφάπαξ.
Στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βεβαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και
τις 30 Οκτωβρίου 2014. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο και οι
παλαιότερες οφειλές (πριν την 01-01-2010).
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν τίθεται θέμα διαγραφής των προσαυξήσεων που ήρθαν σήμερα για
έγκριση από το Σώμα.
Αντ’ αυτού και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4304/2014 η αίτηση
του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν
τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου
της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών,
- το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 με το οποίο παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του
Ν.4257/2014,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Αποσύρει τη συζήτηση του θέματος από την ημερήσια διάταξη για τους λόγους που αναφέρονται
στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 193/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
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