
12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 30ης Ιουνίου 2014

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              
         ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την  30η  Ιουνίου 2014

Σήμερα, 30η  Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην
Ιουλίδα,  ύστερα  από  την  4469/26.06.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που
επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν
παρόντα 14 μέλη. 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                                  

                                                                           1.  Ζουλός Νικόλαος
1.  Πασπάτης Πέτρος                                   2. Λέανδρος Εμμανουήλ
2.  Δεμένεγα Βασιλική                               3. Μαρούλης Φίλιππος
3.  Ξυδοπούλου Κορασίδη Μαρία             
4. Ευαγγέλου Ιωάννης                                  
5. Βελισσαροπούλου  Ειρήνη                    
6. Δεμένεγας Εμμανουήλ                         
7. Βρεττός Στέφανος                                         
8. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία 
9. Βασιλάκης Στυλιανός  
10. Παούρης Δημήτριος
11. Λέπουρας Στυλιανός
12. Πατηνιώτης Μηνάς
13. Θεοδώρου Καλλιόπη
14. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

    (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  ο  Δήμαρχος,  κ.  Αντώνιος  Δεμένεγας,  ενώ  απουσιάζουν  η
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κορησσίας κα Γρυπάρη Μαρία και η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα. 

Στη  συνεδρίαση  παρίσταται  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Μαριάννα  Μωραΐτη  για  την
τήρηση των πρακτικών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/06/2014

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  4469/26.06.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
 

1. Ενεργοποίηση  του  άρθρου  51  παρ.  1  περ.  Α  του  Ν.  4257/2014  «Ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων  οφειλών»  προς  το  Δήμο  Κέας   [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

2. Διακοπή  εργασιών  του  έργου  «Κατασκευή  αποχετευτικού  δικτύου
Γιαλισκαρίου – Κορησσίας» λόγω τουριστικής περιόδου και παράταση χρόνου
εκτέλεσης αυτών. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

3. Διακοπή  εργασιών  τμήματος  του  έργου  «Βελτίωση  και  επέκταση  δικτύου
ύδρευσης  Ιουλίδας»  λόγω  τουριστικής  περιόδου.  [εισηγητής:  Δήμαρχος,  κ.
Αντώνιος Δεμένεγας]

4. Καθορισμός  τρόπου καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων  χώρων  για το
έτος 2014 [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στ. Βασιλάκης]
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Θέμα 1ο: Ενεργοποίηση του άρθρου 51 παρ. 1 περ. Α του Ν. 4257/2014 «Ρύθμιση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών» προς το Δήμο Κέας  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, του άρθρου 51 του
Ν. 4257/2014, και διευκρινίζεται από την εγκύκλιο 36/6-6-2014 (Αρ. Πρωτ. 23334, ΑΔΑ:
ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ), ληξιπρόθεσμες οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως
ακολούθως:

      Όσες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  έχουν  βεβαιωθεί  έως  31/12/2009  υπάγονται  στις
ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009.

Το άρθρο 63 του ν.3801/2009 στην παράγραφο 2 αναφέρει τα εξής:

α. Επαναφέρονται  σε ισχύ από την δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται αναλόγως
οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π. αυτών που
προβλέπονται  από  την  παράγραφο  3  περιπτώσεις  α΄,  β΄,  δ΄,  ε΄  του  άρθρου  12  του
ν.3074/2002 (ΦΕΚ 296Α ) καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005(ΦΕΚ
138 Α) και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ
39Α). Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα
πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών.
β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), καθώς και οφειλές από τέλη
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 2464), μπορεί να ρυθμιστούν
και να καταβληθούν, σύμφωνα με τις  διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα
κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.
γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό  ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε
δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.
Στις παραγράφους 2 & 3 του ν.3649/2008 αναφέρονται τα εξής:
« 2. α. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των
ανωτέρω Ν.Π., εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να
εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση και η οποία δε
μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοση της.
β. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής,
εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). Η
καθυστέρηση  καταβολής  δύο  (2)  συνεχόμενων  δόσεων  επιφέρει  απώλεια  των
ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή
του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.
3. Για τα  λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι  προβλέψεις των διατάξεων που  επαναφέρονται
σε ισχύ, σύμφωνα με τη παράγραφο1 το άρθρου αυτού.»
 
Στην  παρούσα  ρύθμιση  υπάγεται  υποχρεωτικά  το  σύνολο  των  βεβαιωμένων  και
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  μέχρι  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  νόμου,
συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση :
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,
β)  οφειλές  υπαγόμενες  σε  καθεστώς  ειδικότερων,  ευνοϊκότερων  προβλέψεων  περί
καταβολής σε δόσεις.
γ)  επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Ν.4257/14,  δύναται  να υπαχθούν στην
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ρύθμιση με αίτηση του οφειλέτη:
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο
εντός τεσσάρων μηνών (4) από την δημοσίευση του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014)
δηλαδή έως 14/08/2014. 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με:
1) τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δήμο Κέας οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως τις 31/12/2009, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των
είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν
πενήντα (150,00 €) ευρώ.
2) την διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Υπηρεσίας μας, προστίμων και
προσαυξήσεων  καθώς  και  ποσοστού  10%  της  οφειλής  (στις  περιπτώσεις  καταβολής
ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης) για όσους εκ
των οφειλετών υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.
3) την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης για τη ρύθμιση των προστίμων του άρθρου 5
του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ145 Α), καθώς και οφειλών από τέλη κοινόχρηστων χώρων του
άρθρου 3 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 2464), σε 24 δόσεις καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ, με 100% απαλλαγή των προστίμων
και προσαυξήσεων, καθώς και μείωση κατά 70% του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη: 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄)
3. Το άρθρου 63 του Ν. 3801/2009,
4. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. 36/6-6-2014(Αρ. Πρωτ. 23334, ΑΔΑ:
ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ)

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Κέας, σύμφωνα με το άρθρο
51 του Ν.4257/2014 παρ.1 περ. Α και ειδικότερα:

1) τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δήμο Κέας οι οποίες έχουν βεβαιωθεί έως τις 31/12/2009, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009, σε είκοσι τέσσερις  δόσεις(24), καθεμία
από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ.
2) την διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Υπηρεσίας μας, προστίμων και
προσαυξήσεων  καθώς  και  ποσοστού  10%  της  οφειλής  (στις  περιπτώσεις  καταβολής
ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης) για όσους εκ
των οφειλετών υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.
3) την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης για τη ρύθμιση των προστίμων του  άρθρου 5
του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), καθώς και οφειλών από τέλη κοινόχρηστων χώρων του
άρθρου 3 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 2464), σε 24 δόσεις καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των εκατόν  πενήντα (150,00 €) ευρώ, με 100% απαλλαγή των προστίμων
και προσαυξήσεων, καθώς και μείωση κατά 70% του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου.
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Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, το αργότερο
εντός τεσσάρων μηνών (4) από την δημοσίευση του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014)
δηλαδή έως 14/08/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2014

5



12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 30ης Ιουνίου 2014

Θέμα 2ο: Διακοπή εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκα-
ρίου – Κορησσίας» λόγω τουριστικής περιόδου και παράταση χρόνου εκτέλεσης αυ-
τών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος
Κέας εκτελεί το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Γιαλισκαρίου – Κορησσίας».
Στο πλαίσιο της κατασκευής του εν λόγω έργου, η αρμόδια υπηρεσία έχει δεχθεί επανει-
λημμένες επισημάνσεις για πρόκληση οχλήσεων στις παρακείμενες τουριστικές εγκατα-
στάσεις.  Οι  οχλήσεις  αφορούν σε  πρόκληση έντονων  θορύβων από τη λειτουργία  των
απαιτούμενων μηχανημάτων έργου και σε πρόκληση σκόνης από τη διέλευση των οχη-
μάτων. Παράλληλα, καθώς μέρος των εργασιών συντελείται επί της επαρχιακής οδού Κο-
ρησσίας – Οτζιά, που παρουσιάζει έντονο φόρτο κυκλοφορίας κατά τους θερινούς μήνες,
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διακοπή εργασιών του υπό αναφορά έργου από
τη λήψη της εν λόγω απόφασης και έως την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Αντιστοίχως, εισηγού-
μαστε την παράταση των εργασιών του έργου έως τη 10η Οκτωβρίου 2014.   

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, ότι οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος,
στο τμήμα που έχει ήδη κατασκευαστεί το δίκτυο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 5η
Ιουλίου 2014.   

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Η  Αντιδήμαρχος  κα  Βελισσαροπούλου  θεωρεί  ότι  η  συγκεκριμένη  εργασία  θα

έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει και εφόσον είχε δοθεί άδεια να περατωθεί η εργασία έως τις
5 Ιουλίου, θα μπορούσε σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες της περιοχής και σεβόμενοι
το ωράριο κοινής ησυχίας, να τελειώσει η εργασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(η κα Βελισσαροπούλου εμμένει στην άποψή της)

Εγκρίνει τη διακοπή εργασιών του υπό αναφορά έργου από τη λήψη της εν λόγω
απόφασης και έως την 20η Σεπτεμβρίου 2014. Αντιστοίχως, εισηγούμαστε την παράταση
των εργασιών του έργου έως τη 10η Οκτωβρίου 2014.   

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, ότι οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος,
στο τμήμα που έχει ήδη κατασκευαστεί το δίκτυο, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 5η
Ιουλίου 2014.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2014
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Θέμα 3ο: Διακοπή εργασιών τμήματος του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύου
ύδρευσης Ιουλίδας» λόγω τουριστικής περιόδου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο
Δεμένεγα,  ο  οποίος  εισηγούμενος,  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
Δήμος Κέας εκτελεί το έργο «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας». Στο
πλαίσιο  της  κατασκευής  του  εν  λόγω  έργου  και  συγκεκριμένα  σε  ό,  τι  αφορά  στην
κατασκευή  του  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  της  Ιουλίδας,  η  αρμόδια  υπηρεσία  έχει
δεχθεί  επανηλλειμένες  επισημάνσεις  για  πρόκληση οχλήσεων στις  παρακείμενες  οικίες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορτοεκφόρτωση των αναγκαίων υλικών γίνεται σε κεντρικά
σημεία με έντονη τουριστική κίνηση, καθώς και ότι οι εκτελούμενες εργασίες ενδεχομένως
να προκαλέσουν φθορές στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα την περιοδική
διακοπή  υδροδότησης  του  οικισμού,  εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τη  λήψη
απόφασης  για  υποβολή  σχετικής  εισήγησης  προς  τη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων
Κυκλάδων της ΠΝΑΙ για διακοπή εργασιών που αφορούν στην κατασκευή του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης της Ιουλίδας από την 01η Ιουλίου 2014 έως τη 01η Σεπτεμβρίου 2014.

Επισημαίνεται  ότι  οι  εργασίες  του  έργου  θα  εξακολουθήσουν  να  υλοποιούνται
κανονικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει υποβολή σχετικής εισήγησης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της
ΠΝΑΙ  για  διακοπή  εργασιών  που  αφορούν  στην  κατασκευή  του  εσωτερικού  δικτύου
ύδρευσης της Ιουλίδας από την 01η Ιουλίου 2014 έως τη 01η Σεπτεμβρίου 2014.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες του έργου θα εξακολουθήσουν να υλοποιούνται κανονικά,
βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 105/2014
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Θέμα 4ο: Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το
έτος 2014

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  δίνει  το  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο,  κ.
Στυλιανό Βασιλάκη, ο οποίος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
ότι ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 93 του Ν.3463/06 και του
άρθρου 65 του Ν.3852/10 καθώς και σύμφωνα με το  άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-
10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80, τροποποιήθηκε από την
παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α' και συμπληρώθηκε από την
παρ.  1  του  άρθρου  50  του  Ν.  4257/14  (ΦΕΚ  93/14.04.2014  τεύχος  Α’),  οφείλετε  να
προβείτε στην λήψη απόφασης για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 50
του Ν.4257/2014 αναφορικά με τον τρόπο καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων για
το έτος 2014. 

 Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14, το Δημοτικό Συμβούλιο
μπορεί  να  αποφασίσει  την  καταβολή  του  αναλογούντος  τέλους  εντός  του  έτους  σε
ισόποσες  δόσεις  χωρίς  να  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής,  εφόσον
καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό του ετήσιου τέλους.
Σε κάθε περίπτωση το οριζόμενο στην απόφαση ποσοστό, δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  οφειλής  Στην  ίδια  απόφαση  καθορίζεται  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,
αναγραφόμενης 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,  αυθαίρετη  χρήση  του  κοινόχρηστου  χώρου  εκ
μέρους του υπόχρεου, και επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούμε  να προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με
τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων και τα χρονικά
διαστήματα  εντός  των  οποίων  θα  εισπραχθούν  από  το  Δήμο,  οι  οφειλές  από  τα  τέλη
χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων.    Προτείνεται  η  δυνατότητα  καταβολής  του  τέλους
κοινοχρήστων χώρων σε ισόποσες δόσεις για το έτος 2014, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής
επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό
30% του τέλους. Η εξόφληση θα γίνει σε 3  ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  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, και επιβολή των αντίστοιχων προστίμων.
Τυχόν  ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το

άρθρο 50 του Ν. 4257/2014

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τον τρόπο καταβολής τέλους κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο

50 του Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93/14-4-2014 τ. Α΄) ως κάτωθι:
Α΄  Μετρητοίς  πριν  την  έκδοση  άδειας  χρήσης,  αναγραφομένου  επ'  αυτής  του

αριθμού διπλοτύπου είσπραξης.
Β΄ Σε δόσεις ως εξής:
1. Εξόφληση του  30% της οφειλής για τη χορήγησης της άδειας κοινοχρήστου

χώρου.
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2. Το υπολειπόμενο έως τρεις (3) ισόποσες  μηνιαίες δόσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 106/2014
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη
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Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Πατηνιώτης Μηνάς

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

  Ξυδοπούλου Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ
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