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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4ης/ 24-4-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ 3ο:

Έγκριση καταβολής σε δόσεις του μισθωτικού τιμήματος για την χρήση κοινοχρήστων
χώρων το έτος 2015.

Στην Αγιά, σήμερα 24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 3467/20-4-2015 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.
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. 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. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μασούρας Γεώργιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
1
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Λέτσιος Βασίλειος
18. Ολύμπιος Αθανάσιος
19. Ριζούλης Στέφανος
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος2
23. Τσιώνης Αστέριος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου 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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς) και
Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αγιάς κ. Βασίλειος
Χάμος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης.
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 ΕΗΔ 3ο:

Έγκριση καταβολής σε δόσεις του μισθωτικού τιμήματος για την χρήση κοινοχρήστων
χώρων το έτος 2015.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 μετά
από πρόταση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βασίλειου Λέτσιου, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16
του Ν. 3254/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους σε
ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο,
προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το
ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των
δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών,
αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε
προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών
καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται
αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του
κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την
πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί
αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε την καταβολή του τιμήματος για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων,
για το έτος 2015, ως εξής: Το 30% θα καταβάλλεται πριν τη χορήγηση της άδειας για χρήση του κοινόχρηστου
χώρου σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς. Το υπόλοιπο 70% θα
καταβάλλεται σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα: επί του συνολικού μισθώματος η πρώτη (1 η) δόση 35% μπορεί
να καταβληθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 31η
Αυγούστου 2015».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε
ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.
3254/2004 και την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014,
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την υπ’ αριθμ. 81/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΗΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Καθορισμός τελών αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 74/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΠΩ6Ι-798) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς με θέμα: «Τροποποίηση τελών αιγιαλού - παραλίας»,
- την υπ’ αριθμ. 78/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς»,
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή του τιμήματος για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αγιάς, για το έτος
2015, ως εξής: Το 30% θα καταβάλλεται πριν τη χορήγηση της άδειας για χρήση του κοινόχρηστου χώρου
σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς. Το υπόλοιπο 70% θα
καταβάλλεται σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα: επί του συνολικού μισθώματος η πρώτη (1η) δόση 35%
μπορεί να καταβληθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2015 και η δεύτερη (2η) δόση 35% μπορεί να καταβληθεί
μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

