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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 1 η ς  ( Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ )  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
της 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

 
Ημερομηνία συνεδρίασης : 24 Ιουνίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 14:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 24.06.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς; Δημήτριος 

Απόντα μέλη : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Σκλέπα Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 88/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις του κου Σκλέπα Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13600/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13359/18-06-2014 αίτησή της, η Θηβαίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Σκλέπα Κωνσταντίνου του 

Δημητρίου  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014. 
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Σκλέπα Κωνσταντίνου προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 603,59 

ευρώ,το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 556,07 ευρώ 

Προσαυξήσεις 47,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η Θηβαίου Αικατερίνη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

της, θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του Σκλέπα Κωνσταντίνου. 

Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Σκλέπα Κωνσταντίνου προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 115,43 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 

καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 115,43 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 
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μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 13600/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/18.06.2014  αίτηση της Θηβαίου Αικατερίνης σχετικά με τη ρύθμιση 
των οφειλών του Σκλέπα Κωνσταντίνου, 

-  Το συνολικό ύψος των οφειλών 603,59 ευρώ όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία, 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13359/18.06.2014 αίτηση της ΘΗΒΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ σχετικά με τη 
ρύθμιση των οφειλών του ΣΚΛΕΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του 
άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 115,43 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 115,43 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Θηβαίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 89/2014    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις του κου Θηβαίου Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:13601/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13357/18-06-2014 αίτησή της, η Θηβαίου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Θηβαίου Κωνσταντίνου του 

Βασιλείου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Θηβαίου Κωνσταντίνου του Βασιλείου  προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 378,04 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 344,95 ευρώ 

Προσαυξήσεις 33,09 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η Θηβαίου Αικατερίνη εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής 

της, θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του Θηβαίου Κωνσταντίνου 

του Βασιλείου   

Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Θηβαίου Κωνσταντίνου προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,79 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
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0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 

καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 118,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 13601/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13357/18.06.2014 αίτηση της Θηβαίου Αικατερίνης σχετικά με τη ρύθμιση 
των οφειλών του Θηβαίου Κωνσταντίνου, 
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-  Το συνολικό ύψος των οφειλών 378,04 ευρώ όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία, 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13357/18.06.2014 αίτηση της ΘΗΒΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ σχετικά με τη 
ρύθμιση των οφειλών του ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του 
άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,79 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος (0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 118,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Σαρρή Λεωνίδα 
Αρ. Απόφ.: 90/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

δόσεις του κου Σαρρή Λεωνίδα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13598/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13520/19-06-2014 αίτησή του, ο Σαρρής Λεωνίδας του Αχιλλέα ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Σαρρή Λεωνίδας του Αχιλλέα προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

933,91 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 831,15 ευρώ 

Προσαυξήσεις 102,76 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο Σαρρής Λεωνίδας του Αχιλλέα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής του, θα καταβάλει την πρώτη δόση των οφειλών του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του Σαρρή Λεωνίδα του 

Αχιλλέα: Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών  του Δήμου  
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Σαρρή Λεωνίδα του Αχιλλέα 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 

ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,74 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 19/6/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 

καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 109,74 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
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ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 13598/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13520/19.06.2014 αίτηση του Σαρρή Λεωνίδα, 

-  Το συνολικό ύψος των οφειλών 933,91 ευρώ όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία, 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13598/20.06.2014 αίτηση του ΣΑΡΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,74 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 19/6/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
(0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 
καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 
ανέρχεται στο ποσό των 109,74 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής θα καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
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δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Ονόπα Ανδρέα 
Αρ. Απόφ.: 91/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 5 του, Ν.4257/2014), με 

δόσεις του κου Ονόπα Ανδρέα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13739/23.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).  

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13725/23-06-2014 αίτησή του, ο Ονόπας Ανδρέας του Δημητρίου ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του Ονόπα Ανδρέα του Δημητρίου προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 385,62 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 311,41 ευρώ 
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Προσαυξήσεις 74,21 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο Ονόπας Ανδρέας του Δημητρίου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση των οφειλών του. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου: 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ονόπα Ανδρέα του Δημητρίου 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 

ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε  τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

ογδόντα τοις εκατό  (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 110,23 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 16/6/2014 και 17/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος (0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο 

και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 

0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 110,23 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 

καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας 

αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα 

μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 

προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 

παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 

δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 13739/23.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13725/23.06.2014 αίτηση του Ονόπα Ανδρέα, 

-  Το συνολικό ύψος των οφειλών 385,62 ευρώ όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία, 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:13725/23.06.2014 αίτηση του ΟΝΟΠΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε  (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 110,23 ευρώ  και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 16/6/2014 και 17/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος (0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο 
και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 
0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 110,23 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής θα καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
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καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Χατζημιχάλη Γεωργίου, 
Καλογρίδη Γεωργίου, Αντωνάκα Χαράλαμπου 
Αρ. Απόφ.: 92/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Χατζημιχάλη Γεωργίου, Καλογρίδη Γεωργίου, Αντωνάκα Χαράλαμπου» 
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13599/20.06.2014 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).  
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2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13259/17-06-2014 αίτησή του ο  Χατζημιχάλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 470,71 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 415,11 ευρώ 

Προσαυξήσεις 55,60 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13290/17-06-2014 αίτησή του, ο Καλογρίδης Γεώργιος του Δημητρίου ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 649,60 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 555,30 ευρώ 

Προσαυξήσεις 94,30 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13436/19-06-2014 αίτησή του, ο Αντώνακας Χαράλαμπος του Μιχαήλ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 342,57 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 247,16 ευρώ 

Προσαυξήσεις 95,41 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Χατζημιχάλη Γεώργιου του 

Κωνσταντίνου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
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Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 470,71ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων, συνολικού ποσού 55,60 ευρώ.  

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Καλογρίδη Γεώργιου του 

Δημητρίου προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 649,60 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων, συνολικού ποσού 94,30 ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Αντώνακα Χαράλαμπου του 

Μιχαήλ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 

και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 342,57 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 

συνολικού ποσού 95,41 ευρώ.  
Δ. Η εξόφληση θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για 

υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, 

μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης.  

Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Την αριθμ. πρωτ: 133599/20.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13259/17-06-2014 αίτηση του  Χατζημιχάλη Γεωργίου 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13290/17-06-2014 αίτηση του Καλογρίδη Γεωργίου 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13436/19-06-2014 αίτηση του  Αντώνακα Χαράλαμπου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται: 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13259/17-06-2014 αίτηση του  Χατζημιχάλη Γεωργίου 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13290/17-06-2014 αίτηση του Καλογρίδη Γεωργίου 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13436/19-06-2014 αίτηση του  Αντώνακα Χαράλαμου 
Β. Εντάσσει τις οφειλές αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) 
και ειδικότερα:  

− Την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Χατζημιχάλη Γεώργιου του Κωνσταντίνου 
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
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ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 470,71ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού 
ποσού 55,60 ευρώ.  

− Την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Καλογρίδη Γεώργιου του Δημητρίου προς 
το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 649,60 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 94,30 ευρώ.  

− Την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Αντώνακα Χαράλαμπου του Μιχαήλ προς 
το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 342,57 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 95,41 ευρώ.  
Γ. Η εξόφληση των ανωτέρω ποσών θα γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί συναίνεσης άρσης αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος ακινήτου 
Αρ. Απόφ.: 93/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «συναίνεσης άρσης 

αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος ακινήτου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.193/1971 έκθεση του δικαστικού επιμελητή Αναστασίου Σπυράκη επεβλήθη 
αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος ακινήτου του οφειλέτη του Δήμου Γεωργίου Αθυμαρίτη προς 
εξασφάλιση απαίτησης του Δήμου Λαυρεωτικής για ποσό 7.826 δραχμών. 

Η εν λόγω κατάσχεση έχει εγγραφεί στον τόμο Ζ και αριθμ.3 των βιβλίων κατασχέσεων του 
Υποθηκοφυλακείου Λαυρίου.  

Η Οικονομική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ:13790/23.06.2014 συναινεί στην άρση της 
αναγκαστικής κατάσχεσης και εισηγείται το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί 
σχετική απόφαση 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− το αριθμ. πρωτ:13790/23.06.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Συναινεί στην άρση της αναγκαστικής κατάσχεσης, που είχε επιβληθεί  σε βάρος ακινήτου του 
οφειλέτη του Δήμου Γεωργίου Αθυμαρίτη,  προς εξασφάλιση  απαίτησης του Δήμου  Λαυρεωτικής,  για 
ποσό 7.826 δρχ., δυνάμει της  υπ’ αριθμ. 193/1971 έκθεσης αναγκαστικής  κατάσχεσης ακινήτου του 
δικαστικού επιμελητή  Αναστασίου Σπυράκη. 
 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 59,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-
7321.001 με τίτλο: «φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 94/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έκδοσης 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 59,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: 

φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τη ΔΥ/24.06.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 51245/24.06.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που αφορά 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Λιμάνι Λαυρίου. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της 

ανωτέρω εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 59,29 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ 

ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους . 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 59,29 

ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», 

καθώς και για τον ορισμό υπολόγου του ως άνω χρηματικού εντάλματος. 

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής να έχει παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται ως προθεσμία πληρωμής και να 

απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 του από 17.05.59 
Β.Δ/τος, 

− το ΔΥ/24.06.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

− το αρ. πρωτ:51245/24.06.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
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Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 59,29 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και την έκδοση ισόποσου 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Στόμη 
Κωνσταντίνου, ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Γ’, για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει 
τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Λιμάνι. 
Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω υπάλληλο, μέχρι την 
24.09.2014. 
Γ. Η απόδοση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  32– 34 του 
από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. «περί Οικονομικής  Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων». 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 
 
Κατσουνάκης Κυριάκος 
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Σαλίβερος Γιώργος 
 
Παμφίλης Απόστολος 
 
Λουκάς Δημήτριος 
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