
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Φεβρουαρίου 
2011.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  10  / 2011

       ΘΕΜΑ : (Η από 27-01-20111 Αίτηση της κ. Βούλας Σταθάτου. )

Στο Αργοστόλι σήμερα 14 Φεβρουαρίου  του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4048/9-02-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα εννέα  (9)   και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                                     
1 Πυλαρινός Δημήτριος
2. Κουταλά Αικατερίνη
3. Ζαπάντης Ανδρέας
4. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Ματιάτος Σπυρίδων
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Κοκκόσης Διονύσιος
9. Γκισγκίνης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος  Θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κ. Βούλας Σταθάτου με την 
οποία ζητά ως ενοικιάστρια καταστήματος του Δήμου Κεφαλλονιάς , λόγω της 
οικονομικής κρίσης ,  την ανοχή της Επιτροπής για την καθυστέρηση της καταβολής 
τριών ενοικίων και την δυνατότητα να μην επιβαρυνθεί με το πρόστιμο υπερημερίας.
Στην συνέχεια διαβάζει την   εισήγηση της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου 
που έχει ως εξής: 

.  Με  την  27-0102011  αίτηση  της  κ.  Βούλας  Σταθάτου  ζητά  την  μη  επιβολή  προστίμου 
υπερημερίας ήτοι προσαύξησης επί των καθυστερουμένων μισθωμάτων.
Επί των ανωτέρω θέτω υπόψη σας τα εξής:
Οι  προσαυξήσεις στους υπερήμερους οφειλέτες του Δημοσίου και  των ΟΤΑ προστίθενται  
αυτόματα  εκ  του  Κώδικα  Εισπράξεων  Δημοσίων  Εσόδων  ,  τον  οποίον  η  Οικονομική 
Επιτροπή δεν μπορεί να καταργήσει .Συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του ΚΕΔΕ προβλέπεται ότι 
από την πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα ,που ακολουθεί μετά την λήξη της προθεσμίας κατά 
την  οποία  γίνονται  ληξιπρόθεσμα  τα  χρέη  προς  το  Δημόσιο  ,  επιβάλλομαι  σε  αυτά 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , το ποσοστό των οποίων ορίζεται 1% για κάθε μήνα 
καθυστέρησης. Για χρέη από συμβάσεις ορίζεται άλλο ποσοστό και υπολογίζεται  από την 
επόμενη μέρα της προθεσμίας που πρέπει  ,  σύμφωνα με την σύμβαση να  καταβληθεί  η 
οφειλή. Κατά συνέπεια το αίτημα αυτό δεν υπάρχει καμιά νομική δυνατότητα να γίνει δεκτό.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση :
1. Ο κ. Ν. Γκισγκίνης  προτείνει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων της κ. Σταθάτου διότι θεωρεί ότι η Επιτροπή 
πρέπει να είναι κοντά και να συμπαραστέκεται στα προβλήματα των δημοτών  της.
            2. Ο κ. Α.  Ζαπάντης προτείνει να διερευνηθεί η δυνατότητα να απαλλαγεί  νόμιμα από 
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των μισθωμάτων της  η κ. Σταθάτου λόγω της 
δεινής οικονομικής κατάστασης που υπάρχει στην αγορά.
           3. Η κ. Αικ. Κουταλά προτείνει να σταλεί έγγραφο στο Υπουργείο που να ζητείται να 
δοθεί η ευχέρεια στους Δήμους λόγω της οικονομικής κρίσης , να προβαίνει σε 
διακανονισμούς και μειώσεις ενοικίων. 

και αφού είδε τις διατάξεις: 



1. του άρθρου 72 του Ν 3852/2010
2. το άρθρο 170 του Ν 3463/06 (διευκολύνσεις οφειλετών)
3. το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.Δ/τος   356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
                                          

                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δεν  δύναται να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Βούλας  Σταθάτου , διότι μέχρι στιγμής ,δεν 
υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση  για να  εγκριθεί η διευκόλυνση την οποία αιτείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.
                                                         

 

                                                 Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 
Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι  17/02/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

             
Προς:   
        Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
          Πελοποννήσου Δυτικής 
          Ελλάδας & Ιονίου.
         Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης και Νομικών 

Προσώπων  Κέρκυρας 
          Αλυκές Ποταμού 49100- ΚΕΡΚΥΡΑ 

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 10ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 10ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Πρόεδρος 

                                                                                         Της Οικονομικής Επιτροπής 
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς κ  Α. Παρίση
2. Βεβαιωτική Υπηρεσία   
3. Οικονομική Υπηρεσία                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
4. κ. Βούλα Σταθάτου.

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι σήμερα την 17  Φεβρουαρίου  του έτους 2011, ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  10/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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