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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 2 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 8 Ιουλίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Τρίτη, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 03.07.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, 
Παμφίλης Απόστολος, Λουκάς; Δημήτριος (απών κατά τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας 

διάταξης) 

Απόντα μέλη : 2 
Κατσουνάκης Κυριάκος, Σαλίβερος Γεώργιος 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2014  
Αρ. Απόφ.: 95/2014    

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 «εισήγησης 5ης 

τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:13959/25.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών  Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«1. Αποδοχή ποσού 
Σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ: 21059 και 22238/5/2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών που 

αφορούν τις πιστώσεις σχετικά με την εκλογική  αποζημίωση υπαλλήλων,  ο Δήμος Λαυρεωτικής  θα 

επιχορηγηθεί με το ποσό των 10.704,00 ευρώ όπως αναφέρεται στο σχετ.1. Παρακαλούμε για την 

αποδοχή του παραπάνω ποσού. 

 2. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
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Με την υπ’ αριθ.203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

προϋπολογισμός έτους 2014 και με το υπ’ αριθ.61931/50538/ 17.1.2014 έγγραφο  της επικυρώθηκε 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με τις υπ.αρ.27-44-69 και 80/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η – 2η -  3η και 

4η τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Με την παρούσα προς έγκριση 5η τροποποίηση προϋπολογισμού 2014 παρακαλούμε όπως γίνουν οι 

απαιτούμενες αλλαγές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω  Κ.Α. εσόδων 
1.Στον ΚΑ εσόδων 1211.007 προστίθεται το ποσό των 10.704,00 ευρώ επιχορήγηση .για εκλογική 

αποζημίωση. Αντιστοιχούν οι ΚΑ εξόδων 10-6011.001-10-6021.001-10-6021.005-15-6021.001-15-

6021.003-20-6011.00120-6021.001-25-6011.00130-6011.00130-6021.00135-6011.001συνολικού οσού 

10.704,00 ευρώ. 

2.Στον ΚΑ 4123.002  προστίθεται που αφορά φόρο προμηθευτών αντιστοιχεί ο ΚΑ εξόδων 80-8223.   

3.Στον ΚΑ 1321.007 που αφορά Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.123 Κερατέας  

προστίθεται το ποσό των 32.175,93 ευρώ και αντίστοιχα στον ΚΑ εξόδων 30-7311.018 αφορά 

σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης. 

4.Στον ΚΑ 2114 έσοδα από τέλη αποχέτευσης προστίθενται 30.000,00 και αφαιρούνται από τον ΚΑ 

2112.001 τέλη  ύδρευσης.   

Β. Μείωση των παρακάτω ΚΑ εσόδων 
1.Μειώνονται οι ΚΑ εσόδων που αφορούν ασφαλιστικές εισφορές 4112.002-4121-4122-4123.001-και 

4141. Οι προαναφερόμενοι ΚΑ αντιστοιχούν ισόποσα με την μείωση στους ΚΑ εξόδων 80-8212.001-

80-8221-80-8222-80-8223.001 και 80-8241.Οι παραπάνω ΚΑ μειώνονται διότι οι πληρωμές των 

παραπάνω κρατήσεων είναι  λιγότερες από την  μέχρι σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού. Όσο 

αφορά τους ΚΑ 4124.005 και 4124.006, καταβολή ΦΠΑ, η αφαίρεση των ποσών των εσόδων είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αφαίρεση των εξόδων διότι εισπράττονται ποσά από τα τέλη ύδρευσης 

αλλά η απόδοση είναι πολύ μικρότερη διότι συμψηφίζεται με τις αντίστοιχες δαπάνες –πληρωμή 

τιμολογίων. 

2.Μειώνονται οι ΚΑ εσόδων 1328.006 που αφορά «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχν. Υποστήριξης» και 

1321.002 που αφορά «Αποχέτευση ακαθάρτων Αγ.Κων/νου» κατά 26.138,00 ευρώ και 378.391,45 

ευρώ αντίστοιχα και στους ΚΑ εξόδων 30-7341.006, 25-7312.002. Τα παραπάνω ποσά είχαν εγγραφεί 

κατά τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 

2013. Στο επόμενο τρίμηνο του 2013 όμως, μέχρι και το τέλος της χρήσης, έγιναν πληρωμές οπότε τα 

δύο προαναφερόμενα ποσά  δεν θα δαπανηθούν σύμφωνα και με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας περί αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 
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3.Στον ΚΑ εσόδων 2112.001 «τέλη ύδρευσης» αφαιρούνται 30.000,00 ευρώ και αντιστοίχως 

προστίθενται στον ΚΑ εσόδων 2114 «έσοδα από τέλη αποχέτευσης». 

Γ. Αύξηση εξόδων 
1.Υπάρχει αντιστοιχία στους ΚΑ 20 και 25, που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης & Αποχέτευσης στην αύξηση εξόδων με την μείωση εξόδων  

συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑ 00-6721.002 που αφορά Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ. Το ποσό που θα 

παρακρατηθεί από τον  Σύνδεσμο αναφέρεται στο σχετ.2  

2.Δημιουργούνται οι ΚΑ 70-7425.003 που αφορά «καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών»,  70-3333.002  

που αφορά «καθαρισμός πρανών δρόμων», και 70-6641 «προμήθεια καυσίμων» συνολικού ποσού 

39419,05 ευρώ. Για τις παραπάνω δαπάνες ο Δήμος έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο και είχε 

εγγραφεί πίστωση 39.419,05 στον ΚΑ 70-6233.001 «μισθώματα μηχανημάτων για πυρασφάλεια». 

Μεταφέρεται λοιπόν το αντίστοιχο ποσό στους 3 προαναφερόμενους ΚΑ.  

3.Δημιουργείται ο ΚΑ  30-7413.052 με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης πολεοδόμησης 

πράξης Εφαρμογής περιοχής Β κατοικ΄ Βρωμοπούσι – Καλοπήγαδο» προκειμένου να υπογραφεί η 

σύμβαση σύμφωνα με την 123/2014 πράξη του Ζ’ κλιμακίου Ελεγκτικό Συνεδρίου. 

Δ. Μείωση εξόδων 
1.Μειώνονται οι ΚΑ 00-6151.002  00-6151.001 15-6021.003   20-6211 και  25-6213 διότι μέχρι και 

σήμερα έχουν δαπανηθεί λιγότερες πιστώσεις από αυτές που είχαν προϋπολογιστεί. 

2.Μειώνονται  οι ΚΑ που αφορούν «ασφαλιστικές εισφορές» και υπάρχει αντιστοιχία με την μείωση 

των εσόδων. 

3.Μειώνεται ο ΚΑ 70-6233.001 που αφορά «μισθώματα μηχανημάτων» και αντιστοιχεί στην αύξηση 

εξόδων στους ΚΑ 70-7333.002    70-7425.003  και 70-6641. 

4.Μειώνονται οι ΚΑ 80-8223.006 & 007 «καταβολή ΦΠΑ» σε ποσά μεγαλύτερα στα έσοδα από τα έξοδα 

διότι εισπράττονται τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης αλλά στην απόδοση συμψηφίζονται με τα 

τιμολόγια οπότε είναι και μικρότερα τα ποσά στα έξοδα. 

Επισυνάπτεται  κατάσταση αναλυτικά όλων των ΚΑ». 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν.3852/2010 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
 την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013        
 την αριθμ. πρωτ:13959/25.06.2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
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εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
  

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 1.270,53 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 1211.007 Επιχ.για εκλογική αποζημίωση 10.704,00 0,00 

 2 1321.007 Βρεθονηπιακός Κερατέας στο ΟΤ 123 ΠΕΠ 32.175,93 0,00 

 3 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα  30.000,00 0,00 
 αποχέτευσης 
 4 4123.002 Φόρος προμηθ.εργολ.έλευθ.έπαγ. 14.000,00 0,00 

 86.879,93 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 5 1321.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτωων οικισμού  -378.391,45 0,00 
 Αγ.Κων/νου 
 6 1328.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής  -26.138,00 0,00 
 Υποστήριξης.Δήμου .Λαυρεωτικής .ΚΑ ΜΙS  
 374495 Eπιχ.πρόγραμμα . ΑΜΜΑ Αττική  
 7 2112.001 Τακτικά εσοδα από τέλη  υδρευσης -30.000,00 0,00 

 8 4112.002 Ταμείο Σύνταξης -20.000,00 0,00 

 9 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών -20.000,00 0,00 

 10 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων,  -25.000,00 0,00 
 μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 
 11 4123.001 Φόρος προμηθ.εργολ.ελ.επαγγελματίων -50.000,00 0,00 

 12 4124.005 Καταβολή ΦΠΑ 13% -100.000,00 0,00 
 13 4124.006 Καταβολή ΦΠΑ 23% -30.000,00 0,00 

 14 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση  -15.000,00 0,00 
 δανείων του ΤΠ & Δ 
 -694.529,45 
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 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 15 0,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε  500,00 
 συνέδρια και σεμινάρια 
 16 0,00 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 17.728,71 

 17 0,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 

 18 0,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  51.000,00 
 συμβιβαστικών πράξεων 
 19 0,00 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 

 20 0,00 00-6521.001 Τόκοι δανείου εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 10.000,00 

 21 0,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές 2.497,60 

 22 0,00 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 713,60 

 23 0,00 10-6021.005 Αποδοχές  υπαλ.αορίστου χρόνου σχολικών φυλάκων 178,40 

 24 0,00 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  15.000,00 
 μέσων 
 25 0,00 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλ. Πρόγραμ. Βοήθεια στο σπίτι 356,80 

 26 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων 356,80 

 27 0,00 15-6051.002 Εργοδοτική εισφοράΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ 1.200,00 

 28 0,00 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 4.103,20 

 29 0,00 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου 713,60 

 30 0,00 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού 93.816,80 

 31 0,00 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση, γάλα εργατοτεχνικ 5.000,00 

 32 0,00 20-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 4.500,00 

 33 0,00 20-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.000,00 
 34 0,00 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 535,20 

 35 0,00 25-6264.006 Δαπάνες συντήρ.Υποσταθμού Μ.Τ.Βιολογικού 621,15 

 36 0,00 25-6662.016 Δαπάνες διάν.ορυγμάτων δικτ.ύδρευσης 18.100,00 

 37 0,00 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές 356,80 

 38 0,00 30-6021.001 Τακτικές αποδοχέςμε σύμβαση αορίστου χρόνου 356,80 
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 39 0,00 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  35.000,00 
 μέσων 
 40 0,00 30-6662.005 Προμ.πυροσβεστικών ειδών για συντήρηση γηπέδων 33.000,00 

 41 0,00 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 535,20 

 42 0,00 35-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  2.000,00 
 μέσων 
 43 0,00 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  14.000,00 
 μέσων 
 44 0,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και  5.000,00 
 λογισμικά  
 45 0,00 20-7321.001 Φωταγώγηση κτιρίων -επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 7.000,00 

 46 0,00 20-7332.002 Εργασίες καθαρισμού ενότητας Αγ.Κων/νου 14.600,00 

 47 0,00 20-7333.005 Εργασίες καθαρισμού οδικού δικτύου Αγ.Κων/νου 13.600,00 

 48 0,00 20-7335.002 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφ.ενότητας Λαυρίου 2.500,00 

 49 0,00 20-7335.003 Συντήρηση δικτύου ηλεκ.ενότητας Κερατέας 2.839,42 

 50 0,00 25-7336.014 Συντήρηση δικτύου ύδρευσης κοινότηας Αγ.Κων/νου 15.000,00 

 51 0,00 30-7311.018 Κατασκευή βρεθονηπιακού σταθμού στο ΟΤ.123 Κερατέας 32.175,93 

 52 0,00 30-7336.009 Συντήρηση και επισκευή γηπέδων 5.000,00 

 53 0,00 30-7413.052 Εκπόνηση μελέτης κτηματογρ.πολεοδόμησης πράξης  15.000,00 
 Εφαρμογής.περιοχής .Β κατοικ..Βρωμοπούσι -Καλοπήγαδο 
 54 0,00 30-7421.002 Δαπάνες εφαρμ.σχεδίου πόλης Κερατέας 823,29 

 55 0,00 70-7333.002 Καθαρισμός πρανών δρόμων Δήμου Λαυρεωτικής 10.000,00 

 56 0,00 70-7425.003 Καθρισμός αντιπυρικών ζωνών 15.419,05 

 57 0,00 80-8223.002 Απόδοση φόρου προμ. & ελευθ. Επαγγ. 14.000,00 
 483.128,35 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 58 0,00 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων -7.300,00 

 59 0,00 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από εισπραξη τελών-φόρων -50.000,00 

 60 0,00 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ -10.000,00 
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 61 0,00 00-6721.002 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ για απορρίματα  χωματερή Λιιοσίων -141.539,42 

 62 0,00 00-6821.001 Αποπληρωμή προστίμων για νομιμοποίηση .αυθαιρέτων  -1.000,00 
 Ν4014/2011 
 63 0,00 00-6821.002 Παράβολα εντολής για νομιμοποίηση .αυθ.Ν.4014/2011 -1.000,00 

 64 0,00 10-6051.002 Εργοδ.εισφορές υπερ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -4.000,00 

 65 0,00 15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Σχολείων -10.000,00 

 66 0,00 15-6041.001 Μισθοδοσία πρ.καθαριστριών σχολ.μονάδων με σύμβ. -252,00 

 67 0,00 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  -3.000,00 
 μέσων 
 68 0,00 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  -9.316,80 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 69 0,00 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας-Ε.Υ.Δ.Α.Π -33.721,15 

 70 0,00 30-6117.002 Αμ.ελ.επαγ Πολιτικού Μηχ.Τοπογράφου -12.000,00 

 71 0,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού -1.000,00 

 72 0,00 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων -3.700,00 

 73 0,00 70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων -39.419,05 

 74 0,00 25-7312.002 Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αγ.Κων/νου -378.391,45 

 75 0,00 30-7341.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής υποστήριξης ΕΣΠΑ -26.138,00 

 76 0,00 30-7424.003 Αποζημίωση από ρυμοτομία σε θιγόμενους Κερατέα -10.000,00 

 77 0,00 80-8212.001 Ταμείο Σύνταξης -20.000,00 

 78 0,00 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών -20.000,00 
 79 0,00 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων,  -25.000,00 
 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών  
 80 0,00 80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών  -50.000,00 
 κ.λ.π. 
 81 0,00 80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% -149.000,00 

 82 0,00 80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ23% -70.000,00 

 83 0,00 80-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ -15.000,00 

 -1.090.777,87 
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 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : -607.649,52 -607.649,52 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :1.270,53 
  

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.270,53 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 86.879,93 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -694.529,45 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 483.128,35 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -1.090.777,87 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 1.270,53 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 1.270,53 ευρώ. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Απόστολος Παμφίλης μειοψήφησε διαφωνώντας με την 
πολιτική που ασκείται από την Κεντρική Εξουσία και επιβάλλεται στους Δήμους. 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 96/2014    
     

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 «σύνταξης έκθεσης 

ελέγχου απολογισμού χρήσης έτους 2013 Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 14023/25.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
και του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284Α/11-12-2003), ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου υποβάλλει 
όλους τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην οικονομική διαχείριση του Δήμου, οικονομικού έτους 
2013. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει να προβεί στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και στη συνέχεια, αφού προελέγξει τον απολογισμό, να συντάξει σχετική έκθεση 
την οποία θα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει με πράξη του για την 
έγκριση του απολογισμού και να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν. 
 Ακολούθως υποβάλλουμε τα στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από λεπτομερή έλεγχο των 
παραστατικών ως προς τις εγγραφές των βιβλίων του ταμείου (Καθημερινό, Καθολικό Εσόδων-
Εξόδων) προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2013 συντάσσοντας προς τούτο, σχετική έκθεση. 
 Από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτουν κατά κατηγορία τα κατωτέρω: 
ΕΣΟΔΑ 
Το σύνολο των Εσόδων που βεβαιώθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 28.968.164,74 ευρώ που 
αναλύεται ως εξής: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Τελικά προϋπολογισθέντα 
με αναμορφώσεις 

Τελικά βεβαιωθέντα  

ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 12.796.607,57 12.070.242,68 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 11.437.211,04 8.893.217,45 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 4.193.335,95 4.045.138,39 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 2.535.984,88 2.097.285,29 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 1.862.280,93 1.862.280,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.825.420,37 28.968.164,74 

 
Η βεβαίωση των εσόδων έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τη σύνταξη χρηματικών 
καταλόγων, την έκδοση οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και των χρηματικών εντολών που 
εισπράττεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Δ.Ο.Υ.) και αφορούν διάφορες επιχορηγήσεις 
όπως επίσης και από καταθέσεις μέσω τραπέζης από το Ταμείο Παρακαταθηκών, καθώς και 
διαφόρων οφειλετών. 
Το σύνολο των εισπραχθέντων Εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 24.171.983,44 ευρώ και αναλύεται 
ως: 

Ανακεφαλαίωση εσόδων Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα 
ΤΑΚΤΙΚΑ (Κ.Α. 0 + Κ.Α. 21) 10.875.878,83 1.194.363,85 

ΕΚΤΑΚΤΑ (Κ.Α.1 + Κ.Α. 22) 8.889.070,98 4.146,47 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ +ΠΟΕ 636.851,01 3.408.287,38 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1.907.901,69 189.383,60 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 1.862.280,93 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24.171.983,44 4.796.181,30 

       
Παρακάτω αναλύονται οι επιχορηγήσεις: 
 
 
0512: Φόρος ζύθου: 42.931,51 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Φόρος ζύθου 42.931,51 

 
0611: Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών: 2.917.996,12 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2.917.996,12 

 
0614: Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων: 110.661,93 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

110.661,93 
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0615: Κ.Α.Π. για καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων: 7.285,05 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 

7.285,05 

 
0619.001: Έσοδα σύμφωνα με άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 περί εξόφλησης οφειλών: 105.795,69 
ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/2009 ¨ΠΕΡΙ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ¨ 

105.795,69 

 
1211.004: Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας: 310.236,69 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Λειτουργία 7ης Παιδικής Εξοχής Κερατέας 310.236,69 

 
1211.005: Κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών: 83.271,70 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών 83.271,70 

 
 
 
1211.007: Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση: 5.339,81 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση  5.339,81 

 
1211.008: Υλοποίηση Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»: 12.427,73 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υλοποίηση Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ 12.427,73 

 
1214.001: Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ: 7.029,44 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Μισθοδοσία υπαλλήλων ΚΕΠ 7.029,44 

 
1214.004: Οικονομική Ενίσχυση για πυρκαγιά  στις 16-06/19-07-2012: 101.107,00 ευρώ 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Ενίσχυση για πυρκαγιά  στις 16-06/19-07-2012 101.107,00 

  
1215.001: Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: 5.572.400,28 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.572.400,28 

 
1215.002: Έκτακτη Επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν. 4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε – ΕΥΑΘ Α.Ε: 354.698,94 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Έκτακτη Επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν. 4186/2013  για 
εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε – ΕΥΑΘ Α.Ε 

354.698,94 

 
1311: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΤΑ: 284.940,00 
ευρώ  
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

 Σ.Α.Τ.Α. 284.940,00 

 
1312: Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων: 46.130,70 ευρώ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 46.130,70 

 
1323.004: Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203: 716.251,81 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Λαυρίου Στράβωνος Ο.Τ. 203 716.251,81 

 
1323.006: Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κερατέας: 7.000,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κερατέας 7.000,00 

 
1323.007: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην πόλη 
Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής: 579.277,99 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 
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Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση 
αμιαντοσωλήνων στην πόλη Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής 

579.277,99 

 
1323.008: Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής: 23.862,00 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Λαυρεωτικής 23.862,00 

 
1323.010: Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κω/νου: 375.099,87 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κω/νου 375.099,87 

 
1325.001: Επιχορήγηση από Εθνικούς Πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών – 
πυροπροστασία : 178.665,90 ευρώ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Επιχορήγηση από Εθνικούς Πόρους για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών – πυροπροστασία 

178.665,90 

 
Για την είσπραξη εσόδων έτους 2013 εκδόθηκαν γραμμάτια είσπραξης από 1 έως 1099, τα δε ποσά 
είναι κατατεθειμένα στο υποκατάστημα Ε.Τ.Ε. Λαυρίου, στο υποκατάστημα της Euro Bank, καθώς και 
στο υποκατάστημα της Alpha  Bank Κερατέας. 
 
ΕΞΟΔΑ 
Το Γενικό Σύνολο των πιστώσεων που διατέθηκε για την πληρωμή των δαπανών ανέρχεται στο ποσό 
των 22.797.422,26ευρώ το οποίο κατά υπηρεσία έχει ως στους συνημμένους πίνακες του 
Απολογιστικού Πίνακα. 
 
Για την πληρωμή των δαπανών εκδόθηκαν τα υπ’ αριθ.1 έως 319 Α’ σειρά και 1 έως 2.681 Β’ σειρά, 
χρηματικά εντάλματα τα οποία έχουν όλα τα παραστατικά στοιχεία όπως ορίζει ο Νόμος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 31 ΠΑΡ.4 ΒΔ 17/5-15/6/1959 

   
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ 

21.648,00 ΠΛΥΣΗ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

80-8115.001 Α 32 07-Μαρ-13 

ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. 10.201,61 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

30-7421.001 Α 41 13-Μαρ-13 

ΑΦΟΙ Ν.& Π. ΣΚΟΥΦΟΣ Ο.Ε. 2.101,28 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

80-8115.001 Α 52 04-Απρ-13 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 142.537,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΟΔΑ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Λ. ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 
ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.) 

80-8315.001 Α 255 10-Οκτ-13 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13.786,69 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΟΔΑ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Λ. ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 
ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.) 

80-8315.001 Α 255 10-Οκτ-13 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 183.676,31 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΞΟΔΑ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ 
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Λ. ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 
ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.) 

80-8315.001 Α 255 10-Οκτ-13 

ΕΘΝΙΚΟ  & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5.412,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΟΕ (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΡΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΠΥΡΡΟΤΙΤΗ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΛΑΚΑ" ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 

80-8315.001 Α 292 03-Δεκ-13 

MOHAMMAD ELIASH 100,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ 
ΤΗΝ 112/10 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.) ΑΚΥΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
139/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

80-8115.001 Β 804 16-Μαϊ-13 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.    
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 123,00 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
23/11/11,ΣΕΛ.19) 

80-8115.001 Β 1024 19-Ιουν-13 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.    
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 73,80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ) 

80-8115.001 Β 1043 21-Ιουν-13 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.    
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 196,80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΔ. ΤΥΠΟΣ 06/09/11,ΣΕΛ.30) 

80-8115.001 Β 1045 21-Ιουν-13 

ΔΙΓΑΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 700,00 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ 148/2013 
ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 

30-7421.011 Β 1425 06-Αυγ-13 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.    
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 95,94 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡ. Φ. 

4097/Σ.41/Α.Π.27407 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
80-8115.001 Β 1482 26-Αυγ-13 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 142 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.    
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 147,60 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚ./ΠΡΟΚ/ΔΙΑΚ 

ΜΙΣΘ. ΟΙΚ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. (ΕΦΗΜ. 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ) 

80-8115.001 Β 1484 26-Αυγ-13 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 2.041,80 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ-
5520 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

80-8115.001 Β 2338 22-Νοε-13 

ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. 2.152,50 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 
3088 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) 

80-8115.001 Β 2342 22-Νοε-13 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΣΤΡ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.660,50 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΑΥΡΙΟΥ 

30-7336.010 Β 2543 13-Δεκ-13 

 
 
 
 ΣΥΝΟΛΟ: 386.654,83 Τριακόσιες Ογδόντα Έξι Χιλ. Εξακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα Τρία  
 λεπτά 
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 Από τα ανωτέρω ακυρωθέντα χρηματικά εντάλματα: 
Το ΧΕΠ 32 ακυρώθηκε στη χρήση του 2013 και επανεκδόθηκε το 2013 με το υπ΄αριθμ. 279/13.11.2013 
και πληρώθηκε από ¨Επιχορηγούμενες Πληρωμές ΠΟΕ¨ 
Το ΧΕΠ 41 ακυρώθηκε στη χρήση του 2013 και επανεκδόθηκε το 2013 με το υπ΄αριθμ. 49/02.04.2013 
και πληρώθηκε. 
Το ΧΕΠ 255 ακυρώθηκε το 2013 και επανεκδόθηκε το 2013 με το υπ΄ αριθμ. 290/04.12.2013 και 
πληρώθηκε. 
Το ΧΕΠ 2543 ακυρώθηκε το 2013 και επανεκδόθηκε το 2014 με το υπ΄ αριθμ. 358/11-03-2014 και 
πληρώθηκε. 
Τα ΧΕΠ 52, 2338, 2342 ακυρώθηκαν στη χρήση του 2013 και δεν επανεκδόθηκαν λόγω έλλειψης 
δικαιολογητικών. 
Τα ΧΕΠ 1024,1043,1045,1482, 1484 ακυρώθηκαν στη χρήση του 2013 και δεν επανεκδόθηκαν λόγω 
πτώχευσης της εταιρείας. 
Τα ΧΕΠ  804,1425 ακυρώθηκαν στη χρήση του 2013 και δεν επανεκδόθηκαν διότι για το μεν πρώτο ο 
υπόχρεος είναι αγνώστων λοιπών στοιχείων  και για το δεύτερο ο υπόχρεος είναι κάτοικος εξωτερικού. 
Το ΧΕΠ 292  ποσού 5.412,00 στο όνομα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
αφορά αμοιβή για τη μελέτη: ¨Μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτοθέρμανσης σωρού 
μεταλλευτικών αποβλήτων με πυρρορίτη στη περιοχή «Πλάκα Κερατέας»,ακυρώθηκε στη χρήση του 
2013 διότι η δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  δεν 
θεωρήθηκε και ως εκ τούτου δεν πληρώθηκε. 
Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα η οικονομική κατάσταση του Δήμου για το έτος 2013 έχει ως 
εξής: 

ΕΣΟΔΑ 24.171.983,44 ευρώ             
ΕΞΟΔΑ  22.797.422,26 ευρώ               

To χρηματικό υπόλοιπο μεταφέρθηκε στη χρήση του οικονομικού έτους 2014 με το υπ’ αριθμ.1 
γραμμάτιο είσπραξης ποσού 1.374.561,18 ευρώ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω υποβάλλουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός διαχείρισης 
όπως ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175 και παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες. 

 
η Οικονομική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 

− του άρθρου 26 του Ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α’ 11-12-2003, 
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− την αρ. πρωτ:14023/25.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 ήλεγξε τους λογαριασμούς και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και η πληρωμή των δαπανών έγιναν νομότυπα και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και προτείνει την υποβολή του Απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του 
Δήμου Λαυρεωτικής, στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Απόστολος Παμφίλης, ψήφισε ΝΑΙ με επιφύλαξη λόγω της 
απόκλισης που παρουσιάζει ο απολογισμός, η οποία όμως είναι αιτιολογημένη. 
 
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής 
διαχειριστικής χρήσης 2013 (περίοδος 01.01.2013 – 31.12.2013) 
Αρ. Απόφ.: 97/2014    

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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 
Λαυρεωτικής που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 1/1/2013 – 31/12/2013, την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, καθώς και το 
προσάρτημα του ισολογισμού, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, παρ.1 & 2 «Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή 

υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της 

διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της 

διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός 

υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα 

εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία. 

 Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει 

και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, 

προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο». 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2013 (ισολογισμός, λογαριασμός 
αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα 31/12/2013) 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 20 από 142 
 

Β) τη διαβίβαση των οικονομικών καταστάσεων 31.12.2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής 
προς έγκριση, συνοδευόμενα με την ακόλουθη έκθεση: 

 
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗ 2013 (1/1/2013  -  31/12/2013) 
 

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Σύμφωνα με  το νόμο σας υποβάλουμε  την  Έκθεση  της  Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται 
στην απερχόμενη χρήση 2013.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Η  κλειόμενη χρήση 2013 χαρακτηρίζεται κυρίως  από τα παρακάτω: 
1.Συνεχίστηκε με επιτυχία η μείωση των συνολικών υποχρεώσεων του Δήμου. Ακόμη και αν δεν είχαν 
δοθεί χρήματα με βάση την υπ΄αρ.2/86954/ΔΠΓΚ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 
την  εγκύκλιο 54/48667/27-12-12 του ΥΠ.ΕΣ, το Ν. 4071/11-4-2012 αρθ.1 παρ.6 ,ο Δήμος θα είχε 
μειώσει τις υποχρεώσεις του κατά ποσό € 734.976,34 και θα ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τα 
έσοδα της χρήσης.  
2.Συνεχίστηκε με επιτυχία η μείωση των εξόδων και η συγκράτηση τους όπου αυτό ήταν δυνατόν. Η 
μείωση των εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των ολικών αποτελεσμάτων 
εκμετάλλευσης και την εμφάνιση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καθαρού πλεονάσματος. 
3.Ο Δήμος έχει πετύχει σημαντικό πλεόνασμα το οποίο σωρευτικά ανέρχεται στις 31/12/2013 στο 
ποσό € 1.104 χιλιάδες περίπου. Το πλεόνασμα αυτό του δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει νέα 
αναπτυξιακά έργα στο μέλλον, τα οποία θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για όλη τη Λαυρεωτική. 
4.Συνεχίστηκαν τα  αναπτυξιακά έργα και έργα συντήρησης, στα πλαίσια πάντα που οι συνθήκες το 
επέτρεψαν, έτσι ώστε να μην σταματήσει η ανάπτυξη στην περιοχή μας. 
 
Στη συνέχεια θα παραθέσουμε με σχόλια και ειδικές  αναφορές  τα κυριότερα κονδύλια των 
οικονομικών καταστάσεων.  

 

Β. ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Επενδύσεις  
Στον κατωτέρω  πίνακα  εμφανίζονται  σε αξίες κτήσης (σε  χιλιάδες € )  τα  μεγέθη των περιουσιακών  
στοιχείων  που  υπήρχαν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 2012 καθώς και αυτά που αποκτήθηκαν 
ή  κατασκευάστηκαν  κατά τη  διάρκεια  της χρήσης. 
 
        Περιουσιακά  στοιχεία  του Δήμου (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2012 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΓΟΡΑΣ-ΔΩΡΕΑΣ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 

ΛΟΓ.15 
ΣΤΟ 2013 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2013 
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Γήπεδα  οικόπεδα 10.164 0 0 10.164 
Κτίρια και τεχνικά έργα 27.452 4.643 2.773 29.322 
Μηχανήματα 1.370 2 0 1.372 
Μεταφορικά Μέσα 2.832 0 0 2.832 
Έπιπλα και λ. 
Εξοπλισμός 

1.682 21 0 1.703 

Σύνολο 43.500 4.666 2.773 45.393 
   
Η μεταβολή των λογαριασμών «Κτίρια και τεχνικά έργα» και  «μηχανήματα» οφείλονται : 
α) στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου «4ο Δημοτικό σχολείο-4ο Νηπιαγωγείο- αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου  Κερατέας» ποσού € 3.771 χιλιάδων 
β)στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του έργου  «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου-δήμου 
Περιφέρειας» ποσού € 862 χιλιάδων 
γ) στη προσθήκη στην αξία κτήσης  του έργου   «Κατασκευή εσωτ. δικτύου αποχ/σης –β΄φάση 
συμπλ/κή σύμβαση Λαυρίου» ποσού € 10 χιλιάδων 
δ) στη μείωση της αξίας κτήσης λόγω των παγίων  που παραδόθηκαν στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ποσού € 
2.773 χιλιάδων 
 
Η μεταβολή στο λογαριασμό «μηχ/τα και μηχ/κός εξοπλισμός» κατά € 2 χιλ. περίπου οφείλεται στην  
αγορά εργαλείων για την υπηρεσία πρασίνου. 
Η μεταβολή στο λογαριασμό «έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός», οφείλεται  :  
α) στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων κατά ποσό € 3,5 χιλιάδες β)επίπλων & 
λοιπού εξοπλισμού κατά ποσό € 1 χιλιάδες περίπου και  
γ)εξοπλισμού για παιδική χαρά & λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κατά ποσό € 16,5 χιλιάδες 
περίπου.  
          Έργα  κοινής χρήσης. 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2012 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΛΟΓΩ 
ΑΓΟΡΑΣ-ΔΩΡΕΑΣ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 

ΛΟΓ.15 
ΣΤΟ 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 
31/12/2013 

Πλατείες  πάρκα 2.765 0 2.765 
Οδοί  οδοστρώματα 3.889 654 4.543 
Πεζοδρόμια 340 0 340 
Ηλεκτροφωτισμός 724 0 724 
Λοιπές εγκαταστάσεις 7.688 0 7.688 

Σύνολο 15.406 654 16.060 
 
Η προσθήκη στο λογαριασμό «Οδοί-οδοστρώματα» , οφείλεται στη μεταφορά από το λογ/σμό 15 του 
έργου: «Διάνοιξη  οδών εντός σχεδίου οικισμού Λεγραινών», ποσού € 654 χιλιάδες περίπου. 
 
        Έργα  σε εκτέλεση  και προκαταβολές (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2012 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΟ 2013 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘ

ΗΚΑΝ-
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2013 

Έργα σε εκτέλεση 15.917 6.520 
 

5.330 
 

17.107 
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Στα έργα υπό εκτέλεση έχουν καταχωρηθεί εκείνα, τα οποία μέχρι 31/12/2013 ήταν σε εξέλιξη και 
συνεχίζονται και στην επόμενη χρήση 2014. Τα  έργα αυτά  είναι τα ακόλουθα: (ποσά σε χιλιάδες €) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
31/12/2013 

Αγορά κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗΣ Λαυρίου(προκαταβολή) 861 
Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Λαυρίου επί οδού Στραβ.στο Ο.Τ 203 872 
Απαλλοτριωθέν οικόπεδο μεταξύ των ΟΤ1 94-ΟΤ 195 Κερατέας 63 
‘Εργο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου 348 
Κατασκευή βρεφονηπιακού  σταθμού στο Ο.Τ 123 Κερατέας 1.639 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ενεργειακή αποδοτικότητα Κερατέας» 1 
Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης & αντικ/ση αμιαντοσωλήνων Κερατέας 878 
Εργα υποδομής-ανάπλαση-ενοποίηση χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου 
Λαυρίου (έργο που έχει αναληφθεί από την Περιφέρεια) 

6.679 

Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών Λαυρίου (έργο που έχει αναληφθεί από 
την Περιφέρεια) 

2.605 

Αποκατάσταση & συντήρηση ασφαλτοτάπητα Κερατέας 454 
Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη περιοχή κέντρου Λαυρίου 229 
Μελέτη πολεοδόμησης (Α,Β,Γ Λιμανάκια)Δασκαλειού 60 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολ/σης πράξης εφαρμογής .Κερατέας 338 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης Πανοράματος-Αγ. Μαρίνα 695 
Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης περιοχή Περιγιάλι-Τσονίμα  1.107 
Μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης στη περιοχή  Πράσινη Αλεπού 84 
Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Λαυρ. & τροπ/ση ήδη 
υπάρχοντος 

118 

Αειφόρος χρήση πρώην εγκαταλ. Χώρ.SULFANET 4EU 76 
ΣΥΝΟΛΑ 17.107 

 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία   κοινής χρήσης αποσβένονται σύμφωνα  με το Π.Δ. 315/1999 ενώ για 
τα λοιπά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία εφαρμόζονται οι συντελεστές της περίπτωσης στ. της 
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2238/1994. 
 
        Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (ποσά σε χιλιάδες €) 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2012 

ΠΡΟΣΘΗΚΕ
Σ 

ΣΤΟ 2013 

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2013 

  Έξοδα 
εγκατάστασης 

2.425 33 2.458 
 

Η μεταβολή στα λοιπά έξοδα εγκατάστασης οφείλεται: 
α) στην αγορά συστήματος καταγραφής μέτρησης ύδατος & λογισμικού καθώς και την εγκατάσταση 
του  και εκπαίδευση των χρηστών συνολικού  ποσού € 19 χιλιάδων περίπου και αγορά λογισμικού για 
μηχ/κη εφαρμογή βιβλίου εσόδων-εξόδων για τις ανάγκες Φ.Π.Α.  ποσού € 4 χιλιάδες περίπου. 
β) σε δύο μελέτες (περιβαλλοντική μελέτη περιοχών Β κατοικίας Πανόραμα-Αγία Μαρίνα και Περιγιάλι-
Τσονίμα-Τρεχαντιέρα) ποσού € 10 χιλιάδων περίπου οι οποίες μεταφερθήκανε στο λογαριασμό έξοδα 
εγκατάστασης για να υπαχθούν σε αποσβέσεις επειδή δεν ακολούθησε έργο.  
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, κατά τη χρήση 2013 πραγματοποιήθηκαν αγορές παγίων,  
επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν και  έργα σε εξέλιξη (υπό εκτέλεση) συνολικής αξίας ποσό € 11.873 
χιλιάδες περίπου . 
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Επίσης στις επενδύσεις  από λογιστικής πλευράς περιλαμβάνεται και το ποσό του λογαριασμού 
«τίτλοι πάγιας επένδυσης»,  € 388 χιλιάδες περίπου,  το οποίο  αφορά την αξία κτήσης για την 
απόκτηση  των κατωτέρω    αξιόγραφων- πλην αυτών της Μυτιληναίος Α.Ε. ποσό € 3.971,29 που στον 
ισολογισμό εμφανίζεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στον λογαριασμό «χρεόγραφα», μείον τις 
προβλέψεις απομείωσης τους. 
(Σημειώνεται σε  €, η αξία αποτίμησης και η τρέχουσα αξία αυτών). 

 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα και τίτλους πάγιας επένδυσης 
     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 
Μετοχές  ΕΔΕΧΥ  6.000       2.347 2.347 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ 342.511   342.511 810.579 
ΔΕΥΑΤΗΛ 20.000     20.000 13.125.140 
Ενεργειακή Λαυρίου Α.Ε (ΕΝΕΛ ) 436.834 0 0 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 49.890    0 0 
ΒΕΠΕ Κερατέας ΑΕ 19.437    19.437 488.801 
ΔΑΝΕΤΑΚ ΑΕ 81.000    0 0 
ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕ 3.082   2.784 2.784 
Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων  3.971    1.069 1.069 
ΣΥΝΟΛΑ 962.725 388.148 14.430.720 

 
 
Ανακόλουθα με τον ανωτέρω πίνακα, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013, εμφανίζεται 
σημαντική υποτίμηση από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ποσού € 575 χιλιάδες περίπου. 
Αυτό συμβαίνει διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 στο οποίο και στηρίχτηκε η σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου, σε τρέχουσες αξίες αποτιμήθηκαν μόνο οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα των 
ανωνύμων εταιρειών, ενώ οι λοιπές συμμετοχές (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ.-.ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗΛ κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν σε 
αξίες κτήσεως. 
 
Η τρέχουσα αξία της ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε, όπως αυτή προκύπτει από τον τελευταίο (31/12/2013) 
δημοσιευμένο ισολογισμό της ανέρχεται στο ποσό των € 488.801. 
Η οικονομική διεύθυνση του δήμου εφαρμόζοντας την αρχή της συντηρητικότητας αποτίμησε τη 
συμμετοχή αυτή στη χαμηλότερη αξία ανάμεσα στην αξία κτήσεως και την τρέχουσα. 
Η επιχείρηση Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ. ενίσχυσε σημαντικά την καθαρή της θέση στις 31/12/2013, κυρίως διότι 
έλαβε σημαντικής αξίας πάγια περιουσιακά στοιχεία από το Δήμο.  
Η εταιρεία ΕΝΕ.Λ.  Α.Ε. βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης. Με τα μέχρι σήμερα 
στοιχεία η συνολική επίδραση της εταιρείας αυτής στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου από την 
έναρξή της (ΦΕΚ 2554/15.4.2010) μέχρι σήμερα έχει ως ακολούθως: 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΕ.Λ. Α.Ε. 436.834,92 ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΔΗΜΟΣ 

303.971,08 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

MEION: ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

-204.521,99 ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΟΝΤΙΩΝ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ 
ΥΠΕΣΤΗ Ο ΔΗΜΟΣ 

536.284,01  

 
 
 
2.  Απαιτήσεις 
Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων από πελάτες  κατά την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό  € 
4.796.181,30. Το σύνολο των απαιτήσεων αφορά ποσά που απαιτούνται από τους δημότες  και τα 
οποία   προσδιορίστηκαν  κυρίως κατά την έκδοση  των χρηματικών καταλόγων   και δευτερευόντως 
από «οίκοθεν»  βεβαιωθέντα έσοδα.   
Αναλυτικά το παραπάνω ποσό αφορά: 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
Δημοτ.τέλη καθαρ/τας και ηλεκρ/σμού 915.306,21 
Τ.Α.Π 133.087,17 
Τέλος χρήσης κοινόχρ.χώρων & πεζοδρομίων 49.239,53 
Τέλος επί  ακαθαρ. εσόδων επιτηδευματιών & παρεπιδημούντων 49.078,47 
Μισθώματα αστικών ακινήτων  145.157,94 
Εσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ 209.806,97 
Εισφορές λόγω επέκτασης σχεδίων διαφ.περιοχών Κερατέας 161.296,18 
Διάφορα έσοδα νεκτροταφείου 31.139,88 
Τέλος ρύπανσης Κερατέας 343.209,60 
Εισφορά σε χρήμα Λεγραινών 252.831,98 
Φόρος ηλεκτρ/νων χώρων(ΦΗΧ) 4.356,54 
Διάφοροι καταλογισμοί Λαυρίου 29.654,93 
Διάφορα πρόστιμα 29.177,87 
Υδρευση & αποχ/ση  Κερατέας & Αγ.Κωνσταντίνου 2.180.763,79 
Παραχ/ση δικ.χρησ.παραλ & εκμίσθ.αναψυκτηρίου 72.690,64 
Φόρος & χαρτ/μο μισθωμάτων 7.594,55 
ΦΠΑ ύδρευσης & αποχ/σης 181.789,05 
ΣΥΝΟΛΟ 4.796.181,30 
 
  Ο δήμος στην κλειόμενη χρήση 2013, σχημάτισε πρόβλεψη για ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις 
συνολικού ποσού €  418  χιλιάδες  περίπου επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα χρήσεως . 
Από την αιτία αυτή το σύνολο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται στις 31/12/2013 
στο ποσό € 2.230.790,54. 
 
Στις απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης : 
1)δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων συνολικού ποσού € 20 χιλιάδων περίπου, ο οποίος περιέχει 
δεσμευμένα ποσά από την τράπεζα EUROBANK από τα οποία εξοφλούνται οι τρέχουσες 
τοκοχρεωλυτικές δόσεις του δανείου της εν λόγω τράπεζας . 
2)απαίτηση μας από ΒΕΠΕ Κερατέας ποσού € 1.607 χιλ. περίπου η οποία  έχει προκύψει λόγω 
μείωσης κεφαλαίου της ΒΕΠΕ στην οποία ο δήμος συμμετέχει με ποσοστό 30%. 
3)Απαίτηση από τέλη & ΟΓΑ χαρτοσήμου  βεβαιωμένων μισθωμάτων που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. 
ποσού € 5 χιλιάδων περίπου. 
4)Απαίτηση-υπόλοιπο  ΦΠΑ προς συμψηφισμό ποσού € 83 χιλιάδες περίπου. 
5)Απαίτηση από εγγύηση ενοικίων ποσού € 20 χιλιάδες  περίπου 
6)Απαίτηση από Πράσινο Ταμείο για το πρόγραμμα «Διαμόρφωση ελευθ. κοινόχρηστων χώρων & 
διατηρητέων κτιρίων πόλεων 2013» ποσού € 196 χιλιάδων περίπου. 
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3. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού 
Ο Δήμος θέλοντας να τηρήσει την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, τηρεί μεταβατικούς 
λογαριασμούς σε όλη τους την έκταση. Η πλήρης ανάλυση των μεταβατικών αυτών λογαριασμών και 
του περιεχομένου τους, παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 17 του προσαρτήματος των 
οικονομικών καταστάσεων.  
 
4. Ίδια κεφάλαια 
 
Αυξημένα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις τα ίδια κεφάλαια.    
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ. 
ΑΞΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΤΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1/1/2013 

13.578 2.608 -289 26.684 426 43.007 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) 

    678 678 
 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ
Σ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(Αναπόσβεστες) 

   3.018  3.018 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2013 

13.578 2.608 -289 29.702 1.104 46.703 
 

 
Από το ανωτέρω πίνακα προκύπτει σαφώς ότι η οικονομική θέση του Δήμου βελτιώθηκε σημαντικά τη 
χρήση 2013.  
 
5. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Ανάλυση των προβλέψεων 31/12/2013 (ποσά σε χιλιάδες €) 

Είδος πρόβλεψης Ποσό   31/12/2013 Ποσό 31/12/2012  
Για αποζημίωση προσωπικού 94 58 
Για εκκρεμείς δίκες   2.621 1.380 
Δάνειο ΔΗΚΕΔΗΛ ( κεφάλαιο + τόκοι)  450 
Πρόβλεψη για επιστροφή επιχορήγησης για 
οφειλές ΕΥΔΑΠ 

1.222 0 

Πρόβλεψη για επί πλέον ζημία  ΕΝΕΛ Α.Ε. 91 0 
Για έξοδα προηγουμ. Χρήσεων (Φ.Α.Π.) 24 0 
Για επισφαλείς απαιτήσεις 2.231 1.813 
ΣΥΝΟΛΟ 6.283 3.701 

 
Αναλυτικότερη αναφορά στις εκκρεμείς δίκες παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών 
καταστάσεων.  
Ποσό € 1.222 χιλιάδες αφορά πρόβλεψη για ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει κατά τα έτη 2015 
μέχρι και 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 38560/26.09.2013. Το ποσό αυτό αφορά συνολικές υποχρεώσεις 
προς την ΕΥΔΑΠ (του Δήμου κατά ποσό € 354 χιλιάδες και της ΔΕΥΑΤΗΛ κατά ποσό € 868 χιλιάδες 
περίπου), οι οποίες εξοφλήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και πιθανότατα θα μειώσουν τα έσοδα του 
Δήμου στις προ- αναφερόμενες χρήσεις. Με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων κρίθηκε 
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σκόπιμο να εγγραφεί η σχετική πρόβλεψη έτσι ώστε να εμφανιστούν ορθά τα έσοδα του Δήμου στις 
χρήσεις αυτές. 
Εάν τελικά μειώσουν τα έσοδα του Δήμου τις επόμενες χρήσεις, για το ποσό € 868 χιλιάδες που 
αφορά οφειλές της ΔΕΥΑΤΗΛ προς την ΕΥΔΑΠ, θα πρέπει το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει εάν 
τα ποσά αυτά θα αναζητηθούν από τη Δημοτική επιχείρηση η όχι. Η οικονομική επιτροπή 
σχηματίζοντας την ανωτέρω πρόβλεψη έχει ήδη βαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης και 
τα ίδια κεφάλαια του Δήμου, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επόμενα δημοτικά συμβούλια να 
αποφασίσουν ,γνωρίζοντας ότι για το ποσό αυτό (€ 868 χιλιάδες) ο Δήμος έχει ήδη δεχθεί στις 
οικονομικές του καταστάσεις τη ζημιά από την διαγραφή της απαίτησης από την ΔΕΥΑΤΗΛ.  
 
6. Υποχρεώσεις 
Το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου  κατά την 31/12/2013 ανέρχεται σε € 5.837.515,32  και 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟ 31/12/2013 ΠΟΣΟ 31/12/2012 
Δάνεια τραπεζών 3.281.754,74                 3.566.836,00 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.271.455,68 0 
Προμηθευτές  745.147,12 6.450.180,07 
Φόροι και τέλη  310.869,80 151.672,58 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0 190.826,97 
Λοιπές υποχρεώσεις 228.287,98 232.891,80 

Σύνολο 5.837.515,32 10.592.407,42 
 
Οι  υποχρεώσεις οφείλονται στη συνολική δραστηριότητα του Δήμου και εξοφλούνται   στον βαθμό και 
την έκταση που  επιτρέπει η ταμιακή ρευστότητα του δήμου. 
To σύνολο των υποχρεώσεων εμφανίζει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά ποσό € 
4.755 χιλιάδες περίπου. Η μεταβολή αυτή αναλύεται ως εξής: 
 
α)Μείωση κατά ποσό € 285 χιλ. περίπου των δανείων λόγω τακτικής πληρωμής τους   στη χρήση. 
β)Αύξηση κατά ποσό € 1.271 χιλ. περίπου των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων. 
To παραπάνω ποσό αφορά μέρος της επιχορήγησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του δήμου, το οποίο θα παρακρατηθεί από τα προβλεπόμενα στο αρθ.27 του 
Ν.3756/2009 έσοδα μέχρι και το 2016. 
γ)Μείωση υπολοίπου προμηθευτών κατά ποσό € 5.705 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη πληρωμή των παλαιών υπολοίπων από την επιχορήγηση που λάβαμε για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων  
δ)Αύξηση  ποσού € 159 χιλ. περίπου στο λογαριασμό «Φόροι και τέλη» η οποία οφείλεται  σε  ΦΠΑ 
για τα έργα: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης -αντικ/ση αμιαντοσωλήνων  Κερατέας» &  «Αποχέτευση 
Αγίου Κωνσταντίνου». 
Το  ΦΠΑ αυτό, συμψηφίστηκε με το ΦΠΑ εκροών κατά την απόδοση , αλλά βάσει της ΚΥΑ 
26931/ΕΥΘΥ 580/ΦΕΚ 1968/18-6-2012 πρέπει να επιστραφεί γιατί είναι μη επιλέξιμη δαπάνη για 
επιχορήγηση . 
ε)Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσό € 191 χιλ. περίπου λόγω πληρωμής των εισφορών 
μέσω ΕΑΠ τον 12ο/2013 εκτός των ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου των ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ  ποσού   €  
32.201,16 οι οποίες καταχωρήθηκαν και πληρώθηκαν   1ο /2014. 
στ) Μείωση   κατά ποσό 4 χιλιάδες περίπου  των λοιπών υποχρεώσεων . 
 
Πρόσθετες  πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το λογιστήριο του Δήμου. 
 
                                                                               
7. Επιχορηγήσεις   πάγιων επενδύσεων 
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Οι αναπόσβεστες επιχορηγήσεις των πάγιων επενδύσεων   την 31/12/2013 ανέρχονται στο ποσό των  
€ 29.701 χιλιάδων (υπόλοιπα απογραφής έναρξης € 26.683 χιλιάδες).  Στη χρήση 2013 αναλογούν 
(εισπράχθηκαν για έργα)  επιχορηγήσεις συνόλου ποσού € 6.490  χιλιάδων. Στο ποσό  των €  6.490 
χιλ. περιλαμβάνεται ποσό € 2.459 χιλ. που αφορά τα «Έργα υποδομής-ανάπλασης ενοποίησης 
χώρων πρασίνου ιστορικού κέντρου Λαυρίου» και ποσό € 1.629 χιλ. για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις 
δρόμων Λαυρίου» τα οποία κατασκευάζονται κατ’ ευθείαν από τη διεύθυνση αναπτυξιακού 
προγραμματισμού & υποδομών της Περιφέρειας. Οι επιχορηγήσεις αφορούσαν κατά κανόνα τεχνικά 
έργα . Υπενθυμίζουμε ότι, από λογιστικής πλευράς,  τα ποσά των επιχορηγήσεων που εμφανίζονται  
στον ισολογισμό,  δεν συνιστούν  έσοδα της χρήσης στην οποία εισπράχθηκαν,  όπως αυτό συμβαίνει 
στο δημόσιο λογιστικό, αλλά   καλύπτουν  ολικά ή μερικά  την αξία των επιχορηγούμενων  παγίων, και 
στα έσοδα κάθε χρήσης μεταφέρεται το ποσό  που αναλογεί στην αξία των αποσβέσεων των 
επιχορηγηθέντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι στην παρούσα χρήση από το ποσό των 
επιχορηγήσεων μεταφέρθηκε στα έσοδα το ποσό των € 903 χιλιάδων περίπου.   
 
8.  Έσοδα    
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εσόδων της χρήσης  όπως αυτά απεικονίζονται 
κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.   
 
ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ 2013 

 
2012 

70 Πωλήσεις  εμπορευμάτων(νερού) & 
προσκυρώσεις 

2.181.915,67 2.327.705,38 

72 Φόροι  εισφορές πρόστιμα προσαυξήσεις 1.191.353,39 1.228.996,01 
73 Τέλη και δικαιώματα  (υπηρεσίες) 4.915.903,02 5.402.968,08 
74 Επιχορηγήσεις  για λειτουργικές δαπάνες 4.396.703,59 3.892.844,89 

 
75 Αλλά έσοδα   (παρεπόμενα)-δωρεές 292.028,75 374.036,89 
76 Έσοδα κεφαλαίου  (τόκοι,  μερίσματα  

κ.λ.π) 
11.555,58 18.142,69 

  Σύνολο 12.989.460,00 13.244.693,94 
81.01 Έκτακτα Έσοδα 4.436.185,78 1.475.455,85 
82.01 Έσοδα προηγ χρήσεων 610.502,28 571.314,14 

 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 27.057,03 404.101,24 
  Σύνολο 5.073.745,09 

 
2.450.871,23 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  18.063.205,09 
 

15.695.565,17 

 
Η αύξηση  των εσόδων κατά ποσό € 2.367.639,92 οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές   ανά 
λογαριασμό : 
Α) Λογ/σμός 70 –Μείωση κατά ποσό € 146 χιλ. περίπου  λόγω μειωμένης κατανάλωσης. 
Β) Λογ/σμός 72 –Μείωση κατά ποσό € 38 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται κύρια στο   ΦΗΧ 
Γ) Λογ/σμός 73- Μείωση κατά ποσό € 487 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται στα τέλη καθ/τας και 
ηλεκτρ/σμού κατά ποσό € 444 χιλ. περίπου και στα έσοδα από δικ/τα σύνδεσης & επανασύνδεσης με 
το δίκτυο ύδρευσης κατά ποσό € 43 χιλ. περίπου 
Δ) Λογ/σμός  74 –Αύξηση κατά ποσό € 504 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται : 
1)στη μείωση των ΚΑΠ κατά ποσό € 603 χιλ. περίπου  2)σε μείωση κατά ποσό € 14   χιλ 
περίπου της επιχορήγησης για συντήρηση σχολείων 3)σε μείωση κατά ποσό € 31 χιλ.περίπου της 
επιχ/σης για μισθοδοσία ΚΕΠ 4) σε αύξηση κατά ποσό € 101 χιλ. περίπου επιχορήγησης για 
πυρκαγιά 5) σε αύξηση κατά ποσό € 10 χιλ. περίπου  των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 6) 
σε μείωση κατά ποσό € 141 χιλ περίπου επιχ/σης για Παιδική κατασκήνωση Κερατέας 7) σε αύξηση 
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κατά ποσό € 32 χιλ. περίπου επιχ/σης για μεταφορά μαθητών  8) σε αύξηση κατά ποσό € 407 χιλ. 
περίπου επιχορηγήσεων  που μεταφέρθηκαν από το λογ/σμό 43 γιατί  δεν αφορούν επενδυτικά αγαθά 
π.χ επιχ/ση για πυροπροστασία   ποσού € 179 χιλ. περίπου 9) σε αύξηση κατά ποσό € 423 χιλ. 
περίπου επιχορηγήσεων  βάσει αρθ.27 ν.2756/2009 οφειλών Δημοσίου σε ΟΤΑ 10) σε αύξηση κατά 
ποσό € 320 χιλ. περίπου επιχ/σης αρθ.52 Ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών προς ΕΥΔΑΠ   
Ε) Λογ/σμος  75-Μείωση  κατά ποσό € 82 χιλ. περίπου η οποία οφείλεται στο μειωμένο μίσθωμα του  
αναψυκτηρίου και παραλίας Κακής θάλασσας  
Στ) Λογ/σμός 76- Μείωση κατά ποσό €  6,5 χιλ. περίπου ,λόγω μείωσης επιτοκίων και καταθέσεων 
Ζ) Λογ/σμός 81.01 –Αύξηση κατά ποσό € 2.961 χιλ. περίπου ή οποία οφείλεται : 
α) στη μείωση κατά ποσό € 567 χιλιάδες περίπου των  αναλογουσών   επιχορηγήσεων που καλύπτουν 
τις διενεργηθείσες αποσβέσεις  στη χρήση 2013   των αντίστοιχα επιχορηγηθέντων παγίων  ,λόγω 
μείωσης των συντελεστών αποσβέσεων 
β) στην επιχορήγηση για εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  κατά ποσό € 3.528 χιλιάδες 
περίπου . 
Το πραγματικό ποσό που λογιστικοποίησε ο Δήμος για πληρωμή των παλαιών οφειλών ανέρχεται σε 
ποσό € 5.572.400,28,το οποίο αρχικά καταχωρήθηκε στο λογ/σμό 74.01.09 
Με βάση την αρχή της συντηρητικότητας ,από το ανωτέρω  ποσό μεταφέρθηκαν στα έκτακτα έσοδα της 
χρήσης ποσό € 3.491 χιλ. περίπου, σε λογ/σμό 43 «επιχορηγήσεις επενδυτικών αγαθών» ποσό € 492 
χιλ.  γιατί πληρώθηκαν παλαιά τιμολόγια που αφορούσαν πάγια περιουσιακά στοιχεία  και ποσό € 
1.589 χιλ. περίπου σε λογ.45.22 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ελληνικό δημόσιο». 
 Η μεταφορά του ποσού 1.589 χιλ. περίπου έγινε βάσει του ν.4071/12 άρθ.9 παρ.6-9 όπου αναφέρεται: 
«τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται οι δήμοι  για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, παρακρατούνται τμηματικά εντός 3 ετών, αρχής γενομένης το 2012, από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν.3756/2009 έσοδα εκάστου (απαιτούνται από τους  ΟΤΑ και 
καταβάλλονται σε 8 ισόποσες ετήσιες δόσεις), με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη εφ’ όσον τ’ ανωτέρω 
έσοδα δεν επαρκούν. 
Τυχόν εναπομείναν ποσό παρακρατείται από τους πόρους του αρθ.259 του ν.3852/2010 του 
έπιχορηγηθέντα φορέα σε ποσοστό έως 5% αυτών σε ετήσια βάση εντός του ιδίου χρονικού 
διαστήματος». 
                                                   
Η) Ο λογ/σμός 82.01 «έσοδα προηγούμενων χρήσεων»  περιλαμβάνει 1)  έσοδα επί ακαθ. εσόδων 
επιτηδευματιών ποσού  € 42 χιλ, 2) έσοδα από τέλη καθ/τας & ηλεκ/σμού ποσού € 319 χιλ, 3) τέλη 
ακίνητης περιουσίας ποσού € 63 χιλ.,4) έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης ποσού € 
9 χιλ. περίπου, 5) έσοδα από υπηρεσία νεκροταφείου ποσού € 12 χιλ., 6) έσοδα  από Φ.Η.Χ και 
κλήσεις παραβάσεων ΚΟΚ προηγουμένων χρήσεων ποσού €  9 χιλιάδες περίπου, 7) έσοδα από 
πρόστιμα ποσού € 8 χιλ. περίπου, 8) επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού € 2 χιλ. περίπου 
και τέλος 9) διάφορα έσοδα ποσού € 146 χιλιάδων περίπου, τα οποία κατά 35 χιλ. περίπου αφορούν 
διαγραφές προμηθευτών και κατά ποσό  € 111 χιλ. περίπου διαγραφή προσαυξήσεων ΕΥΔΑΠ τοπικής 
κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου βάσει της με αρ.πρωτ.2416/19-2-2014 απαντητικής επιστολής ΕΥΔΑΠ 
για συμφωνία υπολοίπων. 
 
Θ) Το ποσό του λογαριασμού 84 «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» αφορά κατά 
ποσό € 27 χιλ. περίπου έσοδα από χρησιμοποιημένες  προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων για 
κάλυψη αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση  υπαλλήλων. 
 
 
 
9. Έξοδα  
Στον  πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά των εξόδων της χρήσης  όπως αυτά απεικονίζονται 
κατά  κατηγορίες με βάση το  διπλογραφικό  λογιστικό σύστημα.  Παρατίθενται   και τα κονδύλια της 
προηγούμενης χρήσης  (ποσά   σε χιλιάδες  €) 
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ΛΟΓΑΡ. ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2013 2012 

60 Αμοιβές προσωπικού 3.849.110,86 
 

4.366.855,67 

61 Αμοιβές τρίτων 491.731,70 
 

634.118,67 

62 Παροχές τρίτων (ΣΥΝ/ΣΕΙΣ-ΔΕΗ-ΟΤΕ- 
κλπ) 

2.265.476,83 
 

2.430.938,00 
 

63 Φόροι τέλη 13.255,62 
 

46.142,76 

64 Διάφορα έξοδα 2.098.721,84 
 

2.096.160,13 

65 Χρεωστικοί τόκοι 135.755,56 
 

184.663,88 

66 Αποσβέσεις 1.942.118,58 
 

2.528.060,39 

67 Χορηγίες  επιδοτήσεις δωρεές 1.610.000,00 
 

1.201.000,00 

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης (της χρήσης) 63.662,50 
 

35.623,89 

20-25-26 Αναλώσεις  εμπορευμάτων & υλικών 
(ύδρευση κυρίως) 

1.292.803,31 
 

1.345.580,42 
 

  Σύνολο 13.762.636,80 
 

14.869.143,81 

81.00 Έκτακτα Έξοδα 213.826,92  
 

264.250,19 

82.00 Έξοδα προηγ χρήσεων 450.647,14  
 

86.581,89 

83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 2.958.542,56  
 

412.035,30 

  Σύνολο 3.623.016,62 762.867,38 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.385.653,42 

 
15.632.011,19 

 
Η  μεταβολή  στα έξοδα οφείλεται: 
α) Στο λογαριασμό 60, σε μείωση του συνολικού κόστους της μισθοδοσίας κατά ποσό €  518 χιλιάδες 
περίπου. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η κίνηση του προσωπικού της χρήσης 2013. 
 
 XΡΗΣΗ 

2013 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 122  
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 33  
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4  
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 
ΜΗΝΩΝ 

21 Από 1/8/13-31/3/14 
 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 
ΜΗΝΩΝ 

20 
15 

Από 1/4/13-31/5/13 
Από 16/7/13-15/9/13 

ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 
  

Στο  ΚΕΠ από 1/12/12-30/11/13 
 

ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 4  
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β) Στο λογ/σμό 61, σε μείωση  της αντιμισθίας των αιρετών κατά ποσό € 74 χιλ. περίπου , την μείωση 
(κατάργηση) της αποζημίωσης για συμμετοχή σε συμβούλια κατά ποσό € 39 χιλ. περίπου και τη 
μείωση αμοιβών ελευθ. επαγγελματιών κατά ποσό € 29 χιλ. περίπου. 
 
γ) Στο λογ/σμό  62,  σε  μείωση λόγω εξόφλησης χρηματοδοτικής μίσθωσης διαφόρων οχημάτων κατά 
ποσό  € 148 χιλ περίπου, και  διαφόρων μισθωμάτων κατά ποσό  €  18 χιλ. περίπου. 
δ)Στο λογ/σμό 63, σε  μείωση κατά ποσό € 8 χιλ. περίπου των τελών κυκλοφορίας  και σε μείωση κατά 
ποσό € 24 χιλ περίπου ΦΠΑ χρεωστών που επιβάρυνε την περσινή χρήση. 
ε) Στο λογαριασμό 64 δεν παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή . 

στ) Στο λογαριασμό 65,η μείωση κατά ποσό € 49 χιλ. περίπου οφείλεται στη μείωση των δανείων και  
επιτοκίων ( euribor ) καθώς και στη μείωση του επιτοκίου του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
για τρία έτη ( 2013-2015). 

ζ) Στο λογαριασμό 66, η μείωση κατά ποσό € 586 χιλ. περίπου οφείλεται στην διενέργεια αποσβέσεων 
βάσει των προβλεπόμενων από  την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2238/1994 αντί των συντελεστών του Π.Δ. 299/2003 που υπολογίζονταν μέχρι την προηγούμενη 
χρήση. 

η) Στο λογαριασμό 67, η αύξηση  κατά ποσό € 409 χιλ. περίπου οφείλεται στην αύξηση των 
επιχορηγήσεων στα ΝΠΔΔ του Δήμου και στις σχολικές επιτροπές. 

θ)Στο λογαριασμό  68, η αύξηση  κατά ποσό € 28 χιλ. περίπου οφείλεται στη διενέργεια πρόβλεψης 
για αποζημίωση προσωπικού λόγω και της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας ( άρθρο 29 , 
Ν.4257/2014 ). 
 
ι) Στο λογαριασμό 20, η μείωση οφείλεται στην μειωμένη κατανάλωση ύδατος από τους δημότες.  
 
   Ανάλυση των λογαριασμών, έκτακτα έξοδα, έξοδα προηγουμένων χρήσεων και προβλέψεις για 
έκτακτους κινδύνους, παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων (παράγραφος 17). 
 
 
10. Λοιπές Πληροφορίες 
 
Γενικά  
Η οικονομική διαχείριση  της κλειόμενης αλλά και των αμέσως προηγουμένων χρήσεων, είχε ως 
γνώμονα τη μείωση των εξόδων και των υποχρεώσεων έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα πλεονάσματα 
εκείνα που θα επιτρέψουν στο Δήμο να αναλάβει αναπτυξιακά έργα και να ανταπεξέρχεται πλήρως 
στις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες. 
Οι μειωμένες υποχρεώσεις  (είναι πλέον κάτω από το 50% των εσόδων του Δήμου) και το ενισχυμένο  
καθαρό πλεόνασμα , είναι δύο στοιχεία που  μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. 
  
Κύριοι Σύμβουλοι 
Πιστεύουμε ότι έγινε η καλύτερη δυνατή προσπάθεια για την ορθή σύνταξη και παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου μας.  
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και σας ζητάμε να εγκρίνετε τις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2013.    
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Λουκάς ψήφισε ΝΑΙ με επιφύλαξη ενόψει της 
παραλαβής του Δήμου από τη νέα Δημοτική Αρχή. 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Απόστολος Παμφίλης ψήφισε ΝΑΙ με επιφύλαξη καθώς η 
διαχειριστική πολιτική είναι μέρος της αντιλαϊκής πολιτικής με τις γνωστές συνέπειες. Η μικρή 
πλεονασματική εικόνα δεν μπορεί να δώσει ανάσα στους κατοίκους με την ασκούμενη πολιτική. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 98/2014    

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 «διάθεσης 

πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/03.07.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/03.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 
30-7421.010 

Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 
ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ 1.896,65 € 1.336,65 € Α-785 

2 
25-7312.023 

Κατασκευή ιδιωτικού δικτύου αποχέτευσης 
οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου 75.616,65 € 43.110,06 € Α-786 

3 15-7122.001 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτιρίου 
ΕΥΤΕΡΠΗΣ 195.805,84 € 195.805,84 € Α-787 

4 70-6414.002 
Μεταφορά νερού για τροφοδοσία δεξαμενών 
(πυροπροστασία) 2.000,00 € 2.000,00 € Α-788 

5 25-6264.002 
Προμήθεια φιλτροταινιών για πρέσα 
Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας 10.000,00 € 1.100,00 € Α-789 
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6 00-6111 Αμοιβή νομικών & συμβολαιογράφων 33.000,00 € 190,00 € Α-790 

7 10-6323 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 
500,00 € 500,00 € Α-791 

8 25-6323 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 
1.000,00 € 1.000,00 € Α-792 

9 30-6323 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 
2.000,00 € 2.000,00 € Α-793 

10 70-6323 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 
1.500,00 € 1.500,00 € Α-794 

11 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 6.000,00 € 6.000,00 € Α-795 
 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 99/2014    

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 «αποδέσμευσης 

ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:14710/03.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της 

δαπάνης, η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε 

εγκρίνει την σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των 

κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά 

αυτών να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6111 Αμοιβές νομικών συμβούλων και 
συμβολαιογράφων 

7.300,00 Α-688 Α-731 

2.  00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη 
φόρων 

50.000,00 Α-56 Α-732 

3.  00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από έσοδα 
ΤΑΠ 

10.000,00 Α-57 Α-733 

4.  00-6721.002 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ (χωματερή 
Λιοσίων) 

218.439,42 Α-70 Α-734 

5.  10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ –
ΤΥΔΚΥ 

4.000,00 Α-5 Α-735 

6.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών 10.000,00 Α-41 Α-736 
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σχολείων 
7.  15-6041.001 Μισθοδοσία πρ. καθαριστριών 

σχολικών μονάδων με σύμβαση 
252,00 Α-330 Α-737 

8.  15-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων 

3.000,00 Α-91 Α-738 

9.  20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών κλπ 

9.316,80 Α-125 Α-739 

10.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 

33.721,15 Α-293 Α-740 

11.  70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 31.500,39 Α-639 Α-741 

12.  80-8212.001 Ταμείο σύνταξης 20.000,00 Α-99 Α-742 

13.  80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών 

20.000,00 Α-100 Α-743 

14.  80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο 
Δημάρχου – Αντιδημάρχων 

25.000,00 Α-101 Α-744 

15.  80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών 
εργολάβων ελ. επαγγελματιών 

50.000,00 Α-102 Α-745 

16.  80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% 119.000,00 Α-105 Α-746 

17.  80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ 23% 50.000,00 Α-106 Α-747 

18.  80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων 

15.000,00 Α-116 Α-748 

19.  25-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 
Βιολογικού Καθαρισμού 

1.950,00 Α-678 Α-721 

20.  25-7132.020 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης – 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
Κερατέα 

65.765,20 Α-366 Α-722 

21.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

11.940,00 Α-150 Α-723 

22.  70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού 

3.278,66 Α-151 Α-724 

23.  70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 

700,00 Α-152 Α-725 

24.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  7.000,00 Α-76 Α-726 

25.  15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 4.500,00 Α-82 Α-727 

26.  15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
υπαλλήλων με απασχόληση  σε 
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 

1.445,00 Α-50 Α-728 

27.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 

20.600,00 Α-293 Α-729 

28.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
είδη γραφείου 

3.000,00 Α-79 Α-730 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
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- την αριθμ. πρωτ:14710/03.07.20014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εγκρίνει την αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2014, όπως αναφέρονται 
κατωτέρω: 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

29.  00-6111 Αμοιβές νομικών συμβούλων και 
συμβολαιογράφων 

7.300,00 Α-688 Α-731 

30.  00-6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη 
φόρων 

50.000,00 Α-56 Α-732 

31.  00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ από έσοδα 
ΤΑΠ 

10.000,00 Α-57 Α-733 

32.  00-6721.002 Εισφορά ΕΣΔΚΝΑ (χωματερή 
Λιοσίων) 

218.439,42 Α-70 Α-734 

33.  10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ –
ΤΥΔΚΥ 

4.000,00 Α-5 Α-735 

34.  15-6021.003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών 
σχολείων 

10.000,00 Α-41 Α-736 

35.  15-6041.001 Μισθοδοσία πρ. καθαριστριών 
σχολικών μονάδων με σύμβαση 

252,00 Α-330 Α-737 

36.  15-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 
για κίνηση μεταφορικών μέσων 

3.000,00 Α-91 Α-738 

37.  20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών κλπ 

9.316,80 Α-125 Α-739 

38.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 

33.721,15 Α-293 Α-740 

39.  70-6233.001 Μισθώματα μηχανημάτων 31.500,39 Α-639 Α-741 

40.  80-8212.001 Ταμείο σύνταξης 20.000,00 Α-99 Α-742 

41.  80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών 

20.000,00 Α-100 Α-743 

42.  80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο 
Δημάρχου – Αντιδημάρχων 

25.000,00 Α-101 Α-744 

43.  80-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών 
εργολάβων ελ. επαγγελματιών 

50.000,00 Α-102 Α-745 

44.  80-8223.006 Καταβολή ΦΠΑ 13% 119.000,00 Α-105 Α-746 

45.  80-8223.007 Καταβολή ΦΠΑ 23% 50.000,00 Α-106 Α-747 

46.  80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων 

15.000,00 Α-116 Α-748 

47.  25-6261.001 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων 
Βιολογικού Καθαρισμού 

1.950,00 Α-678 Α-721 

48.  25-7132.020 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης – 
αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
Κερατέα 

65.765,20 Α-366 Α-722 

49.  70-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων – πυρασφάλεια 

11.940,00 Α-150 Α-723 
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50.  70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 
προσωπικού 

3.278,66 Α-151 Α-724 

51.  70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού) 

700,00 Α-152 Α-725 

52.  10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  7.000,00 Α-76 Α-726 

53.  15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 4.500,00 Α-82 Α-727 

54.  15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 
υπαλλήλων με απασχόληση  σε 
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 

1.445,00 Α-50 Α-728 

55.  25-6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 

20.600,00 Α-293 Α-729 

56.  10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
είδη γραφείου 

3.000,00 Α-79 Α-730 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή 
Αρ. Απόφ.: 100/2014    

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 «έγκρισης δαπανών 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τη ΔΥ/03.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού – 
Λογιστηρίου & Προμηθειών), όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959:  

«1.  Χρηματικόν  ένταλμαν  παγίας  προκαταβολής  εκδίδεται  κατά  τας  διατάξεις  του άρθρου 180 του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.  

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η 

ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.  

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν  προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς  εις  

τον  δημοτικόν  ταμίαν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  των  γενομένων παρ’  αυτού  πληρωμών,  άτινα  

δέον  να  είναι  πλήρη  από  απόψεως  νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του 

παρόντος.  

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει  εις  τον  

διαχειριζόμενον  την  παγίαν  προκαταβολήν  ίσον  χρηματικόν ποσόν  προς  ανανέωσις  ταύτης,  ίνα  

ούτω  παραμένη εις χείρας  τούτου  πάντοτε  το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.  

5.  Τα  δικαιολογητικά  ταύτα  μετά  τον  προσήκοντα  έλεγχον  παρά  της αρμοδίας λογιστικής 

υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς  έγκρισιν  των  γενομένων  δαπανών,  

μεθ' ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ 

προβλεπομένων οικείων  πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων  και επ'  ονόματι  των 

πληρωθέντων  δικαιούχων,  γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο 

μέσω  του  διαχειριζομένου  την  παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.  
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6.  Κατά  την  λήξιν  του  οικονομικού  έτους  ο  υπόλογος  υπάλληλος  καταθέτει  το ληφθέν παρ’ αυτού 

δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.  

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του  υπολόγου,  

ισχύουσιν  τα  εν  άρθ.  32,33,34  και  37  του  παρόντος διαλαμβανόμενα» 

Με  την  υπ’ αριθμ.30/2014  απόφαση  της  Οικονομικής Εεπιτροπής  συστάθηκε  παγία προκαταβολή 

ποσού 4.000,00 ευρώ και ορίστηκε ο Χρήστος Μπογιατζόγλου, ΔΕ 35 – Δενδροκηπουρών ως 

διαχειριστής αυτής.  

Με  το ΔΥ/01.07.2014 διαβιβαστικό ο  ανωτέρω  υπάλληλος  παρέδωσε  στην  Ταμειακή Υπηρεσία τα 

δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή, προς έλεγχο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014 και την έγκριση της έκδοσης ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι των  

πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή 

έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου» 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Τη ΔΥ/03.07.2014 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθμ.30/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγινα από την πάγια προκαταβολή 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.  
Β. Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 
2014 που αναφέρονται ακολούθως  και εγκρίνει την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων,  επ'  
ονόματι  των  πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η 
πληρωμή έγινε  μέσω  του  διαχειριζομένου  την  παγία  προκαταβολή  υπαλλήλου: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  
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1.  ΕΛΤΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 182,46 00-6495.001 

2.  ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 14,00 20-6411 

3.  ΝΕΑ ΟΔΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 30,30 20-6411 

4.  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14-5-2014 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 10,00 00-6495.001 

5.  AUTO CHECK  
Ε.Π.Ε. 29-5-2014 ΚΤΕΟ 75,00 20-6263 

6.  AUTOVISION 12-6-2014 ΚΤΕΟ 55,00 20-6263 

7.  ABO-DEMAN 27-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 73,80 70-6263 

8.  ΡΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 6-6-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ  ΚΗΗ-
5520 123,00 20-6263 

9.  ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ 15-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΜΕ-
42411 123,00 20-6263 

10.  ΠΕΠΠΑΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 29-5-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

ΚΗΙ-3158 200,00 15-6263 

11.  ΠΕΠΠΑΣ  
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 30-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ- ΑΛΛΑΓΗ 147,60 15-6263 

12.  ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ  
ΒΑΣ. 15-5-2014 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΗΗ-
5531 

147,60 25-6263 

13.  ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ  
ΒΑΣ. 15-5-2014 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΚΗΗ-
2221 

246,00 20-6263 

14.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΗΗ-

2221 120,54 20-6263 

15.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΗΗ-

5505 50,43 70-6263 

16.  ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22-5-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΚΗΙ-

3140 70,11 25-6263 

17.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ 
ΝΙΚΟΣ 22-5-2014 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
ΚΗΟ-6040 

73,80 20-6263 

18.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ 
ΝΙΚΟΣ 22-5-2014 ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

ΚΗΟ-6040 180,00 20-6263 

19.  BEΡΒΕΡΗ 
ΑΡΙΣΤΕΑ 13-6-2014  126,05 20-7322.001 

20.  ΦΟΤΟ ΤΖΙΟΒΑΝΙ 17-6-2014 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 135,30 10-6652 

21.  ΦΩΤΟ ΤΖΙΟΒΑΝΙ 17-6-2014 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 135,30 10-6652 

22.  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ  
ΒΑΣ. 29-5-2014 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 50,00 35-6672 

23.  ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  
ΓΕΩΡΓ. 12-6-2014 ΚΛΕΙΔΙΑ 35,00 00-6495.001 

24.  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
ΣΟΦΙΑ 15-5-2014 ΦΑΡΜΑΚΑ – 

(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 63,13 25-6633 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 101/2014    

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 «έγκρισης δαπανών 

που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:14370/01.07.2014 εισήγηση του 
Προέδρου, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
          «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και 

δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε όπως 

εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά στο 

συνημμένο πίνακα». 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

25.  ΧΟΛΕΒΑ  ΕΛΕΝΗ 15-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ,   ΚΗΗ-
5505 67,00 70-6263 

26.  CONTACT -
ΞΕΝΑΚΗΣ 14-5-2014  71,34 10-6265 

27.  ΖΩΡΖΟΣ   ΑΝΤ. 17-6-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΗΙ-
3092 123,00 20-6263 

28.  ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 9-5-2014 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 88,56 10-6654.001 

29.  ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 23-5-2014 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 55,35 10-6654.001 

30.  ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 23-5-2014 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 7,38 10-6654.001 

31.  ΡΩΜΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 6-6-2014 ΜΟΤΕΡ   ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 

ΚΗΗ-5520 277,59 20-6263 

32.  ΑΦΟΙ  ΧΕΛΙΩΤΗ 15-5-2014 ΤΑΜΠΛΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 49,85 00-6495.001 

33.  DEMAN 27-5-2014 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 73,80 70-6263 

34.  ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε. 29-5-2014 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΗΗ-
5520 104,55 20-6263 

35.  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 14-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140,00 20-6263 

36.  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 14-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140,00 20-6263 

37.  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 5-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140,00 70-6263 

38.  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 5-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 140,00 20-6263 

39.  ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 14-5-2014 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55,00 70-6263 
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− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ.  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την αρ. πρωτ: 14370/01.07.2014 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών, 

− Την υπ’ αριθμ.13/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2014 ποσού 
11.000,00 ευρώ που εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ.66/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 102/2014    

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 «απόδοσης 

λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2014 ποσού 11.000,00 ευρώ που 

εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμ.66/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ:14607/03.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με την υπ’ αριθμ. 66/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης 

ποσού 11.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

Λαυρεωτικής έτους 2014, για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας 

Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο 

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαος Μαργαρίτης ΔΕ1, με βαθμό Δ’. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει εντός τριμήνου 

από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, δηλαδή μέχρι την 07.08.2014.  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 
 ΕΞΟΔΩΝ  

1 ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ Μ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 478/23-6-2014 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  369,00 25-6662.016 

2 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΠΙΚΟΣ Ν. – ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ε. 
Ο.Ε. 

71/20-6-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΒ 50 135,30 35-6264 

3 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 54/16-6-2014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ  FAN 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 123,00 20-6264.001 

4 Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Η. 
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 343/24-6-2014 ΦΡΕΑΤΙΑ C 250 500*600*50 

ΦΡΕΑΤΙΑ C 250 400*400*40 364,85 25-6662.016 
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Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των 10.750,97 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 249,03 ευρώ 

επεστράφη με το υπ’ αριθμ.516/01.07.2014 γραμμάτιο είσπραξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην απαλλαγή του υπαλλήλου από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 

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, 

− την υπ’ αριθμ.66/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το αριθμ. πρωτ:14607/03.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 103Α/2014, έτσι 
όπως υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαο Μαργαρίτη ΔΕ1, με βαθμό Δ’, από 
υπόλογο του ποσού των 11.000,00 ευρώ, το οποίο του είχε διατεθεί για την αποστολή των 
λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου. 
 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:103/2014    

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 «συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας: ασφάλιση των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/1980, οι δημοπρασίες για την παροχή 
υπηρεσιών διενεργούνται από την Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, κατά την περ. ε΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή διεξαγάγει και κατακυρώνει όλες τις 
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δημοπρασίες. Ενώ για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 
συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους 

μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς 

του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων 

πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση 

διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν 

άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως». 

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 
  Με βάση τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε κλήρωση στις 
02.07.0014, ημέρα Τετάρτη, για την ανάδειξη δημοτικών υπαλλήλων (τακτικών και αναπληρωματικών) 
που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
ανάθεση της υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής». 

Ακολούθως, συντάχθηκε το ΔΥ/02.07.2014 πρακτικό κλήρωσης, το οποίο σας θέτω υπόψη: 
«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 2 Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους: 

1. Κατερίνα Παπαγιάννη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ΠΕ1/Β’ 

2. Ειρήνη Ανδριτσάκη, Προϊσταμένη Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, ΔΕ1/Γ 

3. Αικατερίνη Σαχπάζη, Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας, ΔΕ1/Γ, 

δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των 

μελών τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή του θέματος. 

Η κλήρωση έγινε ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 14362/27.06.2014 ανακοίνωση, η οποία 

τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, όπως ορίζεται από το νόμο. 

Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου Λαυρεωτικής, 

όπως αναφέρονται στη σχετική λίστα που δόθηκε από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου. Δεν 

http://www.lavreotiki.gr/
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συμμετείχαν στην κλήρωση το τακτικό προσωπικό που απουσιάζει με μακροχρόνιες άδειες (λοχίας, 

ανατροφής, κλπ). 

Τα ονόματα των υποψηφίων μελών των επιτροπών, αναγράφηκαν σε ομοιόμορφα κομμάτια χαρτιού, 

τα οποία διπλώθηκαν έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί το όνομα κάποιου και τοποθετήθηκαν 

μέσα σε κάλπη. 

Ακολούθως οι υπάλληλοι που διενέργησαν την κλήρωση, τραβούσαν διαδοχικά από την κάλπη χαρτιά, 

διάβαζαν δυνατά και κατέγραφαν τα ονόματα που κληρώνονταν.  

Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για τα τακτικά μέλη της επιτροπής και μετά για τα αναπληρωματικά 

της. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναφέρονται στην συνέχεια: 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας 

«ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής» 

Τακτικά μέλη 
1. Μπογιατζόγλου Χρήστος, ΔΕ35/Γ’ (ως υπεύθυνος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου) 

2. Δρέττας Γεώργιος, ΔΕ1/Γ’  

3. Κυβρικοσαίος Δημήτριος, ΔΕ35/Δ’ 

Αναπληρωματικά μέλη 
1. Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνητών Ηλεκτρονικών/Δ’ 

2. Κοψιάς Γρηγόριος, ΔΕ24/Γ’ 

3. Αγγελή Ειρήνη, ΠΕ9/Δ’ 

Το παρών πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και για τη συγκρότηση της 

επιτροπής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Το ΔΥ/02.07.2014 πρακτικό κλήρωσης μελών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση της 
υπηρεσίας «ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής ως κατωτέρω: 
Τακτικά μέλη 
1. Μπογιατζόγλου Χρήστος, ΔΕ35/Γ’ 
2. Δρέττας Γεώργιος, ΔΕ1/Γ’  
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3. Κυβρικοσαίος Δημήτριος, ΔΕ35/Δ’ 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνητών Ηλεκτρονικών/Δ’ 
2. Κοψιάς Γρηγόριος, ΔΕ24/Γ’ 
3. Αγγελή Ειρήνη, ΠΕ9/Δ’ 
Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Χρήστο Μπογιατζόγλου, ΔΕ35/Γ’. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.38/2014 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού που αφορά: «ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» 
Αρ. Απόφ.:104/2014 

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 «έγκρισης της αριθμ.38/2014 

μελέτης και κατάρτισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά ασφάλιση οχημάτων 

και μηχανημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Την υπ΄αριθμ.38/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 

− Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 περί «εκτέλεσης έργων και προμηθειών των ΟΤΑ». 

− Τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την 
παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

− τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’), περί «δημόσιου λογιστικού. 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

− την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια του άρθρου 83 του Ν.2362/1995. 

− Τις διατάξεις του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/86) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.489/76 
περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν.1569/85 (ΦΕΚ 183/Α/85), 

− Τις διατάξεις του Ν.2496/97 (ΦΕΚ 87/Α/97) «ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της 
νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση & άλλες διατάξεις», 

− Τις διατάξεις του Ν.3557/07 (ΦΕΚ 100/Α/14.05.07) «τροποποίηση του ΠΔ 237/86», 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού. 

− Την υπ’ αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση της 
πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 10-6253, 15-6253, 20-6253, 25-6253, 35-6253, 70-6253 του 
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προϋπολογισμού  δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 για τα ασφάλιστρα μεταφορικών 
μέσων. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος πρέπει 
να προβεί στην υποχρεωτική κάλυψη – ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα ορίζεται σε ένα (1) έτος, με ημερομηνία 
έναρξης: 1 Αυγούστου 2014 και ημερομηνία λήξης: 31 Ιουλίου 2015. 

Ο ανάδοχος εκτός των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων που αναγράφονται στην 
αριθμ.38/2014 μελέτη της Υπηρεσίας, έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε 
κυκλοφορία ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 Η ασφάλιση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης 
μεταφορικών μέσων. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ.38/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3731/2008, 

− Τις σχετικές διατάξεις του .ΠΔ.28/80, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, 

− Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 
2014, 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.38/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 
50.000,00 ευρώ, σχετικά με την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων  έργου του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1 
Τόπος και χρόνος διενέργειας 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ………………………, ημέρα ………………….., ενώπιον της  
Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. …./2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στο 
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Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου, με ώρα έναρξης στις 
……………. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις ………... 
ΑΡΘΡΟ  2 
Τεύχη δημοπράτησης 
 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά 
ισχύος είναι:  
α) η παρούσα διακήρυξη,  
β) οι γενικοί όροι ασφάλισης,  
γ) η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  
Τα ανωτέρω στοιχεία περιέχονται στη υπ’ αριθμ.23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
ΑΡΘΡΟ  3 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλ. 22923 20147  & 22923 20162, fax: 2292 0 69130.  
Αντίγραφο της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, 
έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν στην ανωτέρω υπηρεσία. 
ΑΡΘΡΟ  4 

Δικαιούχοι συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα ασφαλιστικά 
πρακτορεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης. 
Είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην 
ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας ασφαλίσεων κλπ) για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών 
εταιρειών διαμεσολαβεί, καθώς και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε 
να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μιας προσφοράς από την ίδια ασφαλιστική 
επιχείρηση. 
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. 
ΑΡΘΡΟ 5 
Προσόντα διαγωνιζόμενων και δικαιολογητικά συμμετοχής 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή 
όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν επί 
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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− Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας ή πιστωτικού 
ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης.  

− Αντίγραφο της συστατικής πράξης της ασφαλιστικής εταιρείας. 

− Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Επαγγελματικής Οργάνωσης στην οποία ανήκουν, με 
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια υπηρεσία που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  στην οποία να αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:  
α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα,  
β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και δεν έχουν υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
γ. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
δ. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών.  
ε. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό. 
Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καμία αναγραφή, η οποία θα τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού. 
Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας ως και τα 
συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 
ΑΡΘΡΟ 6 
Εγγυήσεις 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
ποσού της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 2.500,00 ευρώ και περιλαμβάνει 
απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία: 

- Την ημερομηνία έκδοσης, 
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- Τον εκδότη, 

- Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 

- Τον αριθμό της εγγύησης, 

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 

- Τον τίτλο της διακήρυξης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, 

- Την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι ένα μήνα 
μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη, 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.  
ΑΡΘΡΟ 7  
Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, πάνω 
στον οποίο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι ακόλουθες ενδείξεις: 
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Η επωνυμία του διαγωνιζόμενου. 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού, ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ημερομηνία 
διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται αμέσως 
στους ενδιαφερόμενους. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζει 
η διακήρυξη, καθώς και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Λαυρεωτικής, 
όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ…../2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, 
εκτός του χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Η τιμή της προσφοράς θα υπολογισθεί με βάση το ισχύον bonus malus και θα αναγραφεί αριθμητικά 
και ανά όχημα. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Δεν επιτρέπεται να έχουν ξύσματα, 
σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορά που φέρει οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία την 
καθιστά ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον 
ενδιαφερόμενο. 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 
τους. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν 
γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού σε δύο (2) αντίγραφα, την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. 
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου 
ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.  
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται 
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή 
από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες.  
Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί 
διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία 
λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο 
από την εταιρεία αυτή. 
Επίσης, προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
ΑΡΘΡΟ  8 
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
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Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών που 
συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 1 της 
παρούσας διακήρυξης. 
Πάνω σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του 
κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, καθώς  - και σε περίπτωση 
ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή 
το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. 
Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό της δημοπρασίας.  
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 
μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 
που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 
αυτή. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής. 
Ο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 
αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα 
του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 
Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 
Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν 
και ο λόγος του αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη 
σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία κατά 
σειρά και ανακοινώνεται το όνομα κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής 
προσφοράς του, τα οποία καταχωρούνται στα πρακτικά. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης, απορρίπτονται. Προσφορές εντελώς αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που περισσότεροι 
προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας. 
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Σε περίπτωση που αρνηθεί κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να 
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 50 του ΠΔ 28/80. 
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής και η δημοπρασία μπορεί να 
επαναληφθεί σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί απ’ ευθείας από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΑΡΘΡΟ  9 
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – υποβολή πρακτικού 
Ενστάσεις κατά (α) της διακήρυξης του διαγωνισμού, (β) της νομιμότητας διενέργειάς του, (γ) της 
συμμετοχής ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, ως ακολούθως: 

• κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
τελευταία δημοσίευση της περίληψης. 

• κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου 
ενδιαφερόμενου, μόνο από άλλο συμμετέχοντα, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται την ίδια ημέρα στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών από την υποβολή 
της. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους, 
δε λαμβάνονται υπόψη. 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ανακήρυξη μειοδότη – κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. 
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Λαυρεωτικής για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή 
της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι 
προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις. 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα 
στο πρωτόκολλο του δήμου. 
ΑΡΘΡΟ  11 
Χρονική ισχύς των προσφορών 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 51 από 142 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, το 
οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο Δήμος Λαυρεωτικής μπορεί με έγγραφη ειδοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει 
περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 12 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν αναλυτικό τεύχος των ασφαλιστικών 
καλύψεων που προσφέρουν ανά αυτοκίνητο και όχημα, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για 
την παροχή υπηρεσιών. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από 
τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ΑΡΘΡΟ  13 
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 
Η περίοδος ασφάλισης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης την 1η 
Αυγούστου 2014, για όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, αυτά που αναφέρονται στην μελέτη 
αλλά και αυτά που πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμα ασφαλιστική περίοδο. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις υποχρεώσεις του (όπως ορίζονται 
από τη σύμβαση και το νόμο), η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από πλευράς Δήμου με όλες τις 
προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 
ΑΡΘΡΟ 14 
Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία της ασφάλισης θα πληρωθεί στον ανάδοχο εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την 
παράδοση των εργασιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κάθε 
ασφαλιστήριου συμβολαίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο οποίο θα 
περιέχονται όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
ΑΡΘΡΟ 15 
Κρατήσεις 
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση που κατά τη 
χρονική περίοδο που παρέχονται οι ασφαλιστικές υπηρεσίες επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή 
καταργηθούν ορισμένοι από αυτούς που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει 
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου ενώ πιστοποιείται το ανωτέρω ποσό στους 
λογαριασμούς. 
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Το συμβόλαιο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου (άρθρο 2 ΝΔ189/73). Το αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) που επιβάλλεται σε αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων 
βαρύνει μόνο τον ασφαλιστή. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης.  
Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να αναιρέσει ή να διακόψει την ασφάλιση των οχημάτων και 
μηχανημάτων σε περίπτωση μη καταβολής των ασφαλίστρων που θα προέρχονται από πραγματικό ή 
νομικό κώλυμα. 
ΑΡΘΡΟ 16 
Αναπροσαρμογή τιμών 
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για όλο το χρονικό διάστημα που 
διαρκεί η σύμβαση. 
Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα έτος επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών, 
με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η 
μέθοδος αναπροσαρμογής και η Υπηρεσία θα την κάνει δεκτή. 
ΑΡΘΡΟ 17  
Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε περίληψη κατά τα νόμιμα. Επίσης, περίληψη της παρούσας θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα Διαύγεια και 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος για γνώση των ενδιαφερόμενων, πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής των στελεχών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας σε 
προκατασκηνωτικό σεμινάριο 
Αρ. Απόφ.:105/2014    

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 «έγκρισης 

συμμετοχής των στελεχών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας σε προκατασκηνωτικό σεμινάριο», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Η εταιρεία DRASIS CAMP – ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ πρόκειται να 
πραγματοποιήσει προκατασκηνωτικό σεμινάριο για τα στελέχη της Κατασκήνωσης με στόχο την 
ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών στους μικρούς κατασκηνωτές. 

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι  τρεις (3) ημέρες, με εκπαίδευση δέκα (10) ώρες την ημέρα και 
περιλαμβάνει τις κατωτέρω θεματικές ενότητες:  
 Δυναμική Ομάδας Κατασκηνωτών 
 Προσωπική ανάπτυξη κατασκηνωτών 

http://www.lavreotiki.gr/
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 Κατασκηνωτική Φιλοσοφία    
 Υποχρεώσεις – Καθήκοντα Στελεχών  
 Κατασκηνωτική Ψυχαγωγία 
 Κατασκηνωτική Ψυχολογία 

Το σεμινάριο είναι κυρίως βιωματικού χαρακτήρα, στρογγυλής τραπέζης, ενημερωτικών 
εισηγήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, προσομοιαζόμενο στην κατασκηνωτική ζωή. Σε αυτό 
θα συμμετάσχουν τα πενήντα δύο (52) στελέχη που έχουν προσληφθεί για τη λειτουργία της Ζ΄ 
Παιδικής Εξοχής. 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 3.000,00 ευρώ και σε αυτό  
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που αφορούν την διεξαγωγή και οργάνωσή του, όπως  διαφήμιση -
γνωστοποίησή του, έξοδα μετακίνησης εκπαιδευτών, εισηγήσεις, υλικά που επιδίδονται στους 
εκπαιδευόμενους (ντοσιέ, βεβαιώσεις κτλ). Χώρος υλοποίησης του σεμιναρίου είναι οι εγκαταστάσεις 
της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας. 

Η δαπάνη για τη συμμετοχή των στελεχών στο σεμινάριο θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6482.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 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 

- Τη θεματολογία του σεμιναρίου και την αναγκαιότητα επιμόρφωσης και ενημέρωσης των στελεχών 
της Κατασκήνωσης 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή των πενήντα δύο (52) στελεχών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής, σε τριήμερο προκατασκηνωτικό σεμινάριο το οποίο διοργανώνεται από την DRASIS 
CAMP – ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, με έδρα στη Θήβα, οδός Πινδάρου 10, με ΑΦΜ 
998374713, Δ.Ο.Υ. Θήβας, Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης 
(περιοχή Διόνυσος Κερατέας) σε ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της. 
Β. Διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 για να αντιμετωπισθεί η δαπάνη. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 14401/01.07.2014 πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό 
μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «εγκατάσταση συστημάτων υαλοπινάκων 
και κουφωμάτων + μόνωσης σωλήνων + BEMS + δίκτυο αντλιών θερμότητας» της εντεταγμένης 
πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 425456 στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον – αειφόρος ανάπτυξη» - συγκρότηση Επιτροπής 
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Αρ. Απόφ.:106/2014    
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 «έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ: 

14401/01.07.2014 πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του 

υποέργου: «εγκατάσταση συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + μόνωσης σωλήνων + BEMS + 

δίκτυο αντλιών θερμότητας» της εντεταγμένης πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 425456 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «περιβάλλον – αειφόρος 

ανάπτυξη» - συγκρότηση Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ: 14401/02.07.2014 έγγραφό της αποστέλλει 
προς έγκριση ταυτάριθμο πρακτικό κλήρωσης σχετικά με την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το ανωτέρω υποέργο, το οποίο σας θέτω 
υπόψη: 

«Σήμερα 01 Ιουλίου 2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:30, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Λαυρεωτικής πραγματοποιήθηκε κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής 

και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού του 

υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + μόνωσης 
σωλήνων + BEMS + και δίκτυο αντλιών θερμότητας» της ενταγμένης πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΜΙS 425456 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», μετά την υπ’ αρ. πρωτ 14048/26-06-14 ανακοίνωση 

που αναρτήθηκε στην υπηρεσία. 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζουν το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, η απόφαση 

ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508-7/11/2011  και η ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21700/19-09-2012 εγκύκλιος του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την κλήρωση διεξήγαγε η 

Διευθύντρια της Τ.Υ. κα Μαγγενάκη Αναστασία ΠΕ/Β’, παρουσία Υπαλλήλων της Τ.Υ. του Δήμου 

Λαυρεωτικής Ζερβουδάκη Σταύρο ΠΕ5/Δ΄ και Παπαθανάση Μαρία Ζωή ΠΕ7/Ε΄. 

Τα ονόματα όλων των υποψηφίων μελών, αναγράφηκαν σε ομοιόμορφα κομμάτια χαρτιού, τα 

οποία διπλώθηκαν έτσι ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί το όνομα κάποιου και τοποθετήθηκαν μέσα 

σε κάλπη. Ακολούθως οι υπάλληλοι που διενέργησαν την κλήρωση, τραβούσαν διαδοχικά από την 

κάλπη χαρτιά, διάβαζαν δυνατά και κατέγραφαν τα ονόματα που κληρώνονταν.  

Πρώτα διενεργήθηκε η κλήρωση για τα τρία τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά μέλη της 

επιτροπής του έργου του θέματος (Επιτροπή διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 

το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ (παρ. 1 άρθρ. 21 του Ν. 3669/08).  

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναφέρονται στην συνέχεια. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003302_S0000016927
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Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1. Παπαθανάση Μαρία Ζωή ΠΕ Χημ.    
Μηχανικών (Πρόεδρος) 

1. Μαργαρίτη Γαϊτανιώ ΠΕ Γεωλόγων 

2.  Ζερβουδάκης Σταύρος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών 2. Οικονόμου Αθανάσιος ΠΕ Τοπογράφων 

3.  Λιέπουρης Ιωάννης ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 3.   Πανάγιος Δημήτρης ΤΕ Έργων Υποδομής 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

− Την αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ 21700/19-09-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

− Το  αριθμ. πρωτ: 14401/01.07.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ: 14401/01.07.2014 πρακτικό κλήρωσης ανάδειξης μελών. 
Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση 
συστημάτων υαλοπινάκων και κουφωμάτων + μόνωσης σωλήνων + BEMS + και δίκτυο αντλιών 
θερμότητας» της ενταγμένης πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» 
με κωδικό ΜΙS 425456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη», ως εξής: 
Τακτικά μέλη 
1. Παπαθανάση Μαρία Ζωή ΠΕ Χημ. Μηχανικών  
2. Ζερβουδάκης Σταύρος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών 
3. Λιέπουρης Ιωάννης ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 
Αναπληρωματικά μέλη 
1. Μαργαρίτη Γαϊτανιώ ΠΕ Γεωλόγων 
2. Οικονόμου Αθανάσιος ΠΕ Τοπογράφων 
3. Πανάγιος Δημήτρης ΤΕ Έργων Υποδομής 
Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής την Παπαθανάση Μαρία Ζωή ΠΕ Χημ. Μηχανικών. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Γιαννακάκη Αλεξάνδρα, 
Καφέτζη Στέλιου, Ιωαννάτου Χάλα, Εφεντάκη Μιχαήλ 
Αρ. Απόφ.: 107/2014    

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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 56 από 142 
 

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

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Γιαννακάκη Αλεξάνδρα, Καφέτζη Στέλιου, Ιωαννάτου Χάλα, Εφεντάκη 

Μιχαήλ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13874/24.06.2014 
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’).  

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: 

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13873/24-06-2014 αίτησή της, η ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της   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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 136,59 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 09/08/2011 

Κύρια οφειλή 116,92 € 

Προσαυξήσεις 19,67 € 

Είδος οφειλής: Τέλη 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13879/24-06-2014 αίτησή του, ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

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. 
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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 384,45 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 271,68 € 

Προσαυξήσεις 112,77 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13882/24-06-2014 αίτησή της, η ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΑΛΑ του ΜΙΤΡΗ ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1.265,55 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 1.132,41 € 

Προσαυξήσεις 133,14 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

5. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13663/23-06-2014 αίτησή του, ο ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

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 397,79 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 376,06 € 

Προσαυξήσεις 21,73 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 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 136,59 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 19,67 ευρώ.  
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Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 384,45 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 112,77ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΑΛΑΣ του ΜΙΤΡΗ 

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 1265,55 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

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

συνολικού ποσού 133,14 ευρώ.  

Δ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 397,79 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 21,73 ευρώ.  

Ε. 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.  

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: 13874.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13873/24-06-2014 αίτηση της ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13879/24-06-2014 αίτηση του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13882/24-06-2014 αίτηση της ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΑΛΑ του ΜΙΤΡΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13663/23-06-2014 αίτηση του ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται: 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13873/24-06-2014 αίτηση της ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
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- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13879/24-06-2014 αίτηση του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13882/24-06-2014 αίτηση της ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΑΛΑ του ΜΙΤΡΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13663/23-06-2014 αίτηση του ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Β. Εντάσσει τις οφειλές αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) 
και ειδικότερα:  
1.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 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 136,59 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 19,67 ευρώ.  
2. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 384,45ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 112,77 ευρώ.  
3. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΧΑΛΑΣ του ΜΙΤΡΗ 
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 1265,55 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 133,14 ευρώ.  
4. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 397,79 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 21,73 ευρώ.  
5. Η εξόφληση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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 αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Ευσταθίου Δημητρίου, 
Αποστόλη Ηλία, Γκέραλη Αναστασίας, Πολύδωρου Ευάγγελου, Αργύρη Δημητρίου, 
Ταμπάκογλου Φιλιώς, Στεφάνου Σοφίας, Μυστικού Ελένης, Μωραΐτη Αρμοδίου  
Αρ. Απόφ.: 108/2014    
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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 αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. Ευσταθίου Δημητρίου, Αποστόλη Ηλία, Γκέραλη Αναστασίας, Πολύδωρου 

Ευάγγελου, Αργύρη Δημητρίου, Ταμπάκογλου Φιλιώς, Στεφάνου Σοφίας, Μυστικού Ελένης, Μωραΐτη 

Αρμοδίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:13403/30.06.2014 
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’).  

Β.  Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14297/30-06-2014 αίτησή του, ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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 160,65 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 152,77 € 

Προσαυξήσεις 7,88 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 
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3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14201/27-06-2014 αίτησή του, ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 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 438,10 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 397,84 € 

Προσαυξήσεις 40,26 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13824/24-06-2014 αίτησή της, η ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΑΒΒΑ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 190,82 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 15/06/2012 

Κύρια οφειλή 160,08€ 

Προσαυξήσεις 30,74€ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

5. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14227/27-06-2014 αίτησή του, ο ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

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 529,49 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 492,23 € 

Προσαυξήσεις 37,26 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

6.   Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14224/27-06-2014 αίτησή του, ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 62 από 142 
 

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 217,80 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή 188,86 € 

Προσαυξήσεις 28,94 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

7.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14202/27-06-2014 αίτησή της, η ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 250,04 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 02/05/2013 

Κύρια οφειλή 221,2 7 € 

Προσαυξήσεις 28,77 € 

Είδος οφειλής: Δημ. Τέλη. 

8.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14280/30-06-2014 αίτησή της, η ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΞΕΝΟΦΩΝ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 118,70 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 29/01/2014 

Κύρια οφειλή 114,13 € 

Προσαυξήσεις 4,57 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

9.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14526/02-07-2014 αίτησή της, η ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 της προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 134,32 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 02/05/2013 
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Κύρια οφειλή 118,87 € 

Προσαυξήσεις 15,45 € 

Είδος οφειλής: Τέλη. 

10.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14525/02-07-2014 αίτησή του, ο ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) 

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 376,53 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α.  Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 301,92 € 

Προσαυξήσεις 74,61 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση.   

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 152,77 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 7,88 ευρώ.  

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΙΑ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 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 397,84 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 40,26 ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του 

ΣΑΒΒΑ 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 160,08 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

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

συνολικού ποσού 30,74 ευρώ.  

Δ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 492,23 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 64 από 142 
 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 37,26 ευρώ.  

Ε. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 188,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 28,94 ευρώ.  

Ζ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩΣ του 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 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 221,27 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 28,77 ευρώ.  

Η. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του 

ΞΕΝΟΦΩΝ 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 114,13 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 4,57 ευρώ.  

Θ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ 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 118,87 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 15,45 ευρώ.  

Ι. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) 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 301,92 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 74,61 ευρώ.  

Κ. 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.  

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 14303/30.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14297/30-06-2014 αίτησή του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14201/27-06-2014 αίτησή του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 13824/24-06-2014 αίτησή της ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14227/27-06-2014 αίτησή του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14224/27-06-2014 αίτησή του ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14202/27-06-2014 αίτησή της ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14280/30-06-2014 αίτησή της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14526/02-07-2014 αίτησή της ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14525/02-07-2014  αίτησή του ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται: 

- Την αριθμ. πρωτ: 14303/30.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14297/30-06-2014 αίτησή του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14201/27-06-2014 αίτησή του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 13824/24-06-2014 αίτησή της ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΣΑΒΒΑ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14227/27-06-2014 αίτησή του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14224/27-06-2014 αίτησή του ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14202/27-06-2014 αίτησή της ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14280/30-06-2014 αίτησή της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14526/02-07-2014 αίτησή της ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14525/02-07-2014  αίτησή του ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των οφειλών του ΜΠΟΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) 
Β. Εντάσσει τις οφειλές αυτών στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) 
και ειδικότερα:  
1.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 152,77 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 7,88 ευρώ.  
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2. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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 397,84 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 40,26 ευρώ.  
3. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του 
ΣΑΒΒΑ 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 160,08 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 30,74 ευρώ.  
4. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 492,23 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 37,26 ευρώ.  
5. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 188,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 28,94 ευρώ.  
6. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΩΣ του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ 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 221,27 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 28,77 ευρώ.  
7. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του 
ΞΕΝΟΦΩΝ 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 114,13 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 4,57 ευρώ.  
8. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 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 118,87 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
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ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 15,45 ευρώ.  
9. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) 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 301,92 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 74,61 ευρώ.  
10. Η εξόφληση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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 αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Σταμέλου Ιωάννη 
Αρ. Απόφ.: 109/2014    

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 Σταμέλου Ιωάννη» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13876/24.06.2014 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’), 
 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως 
ακολούθως : 
Α. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009: 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών 
διατάξεων του Ν. 3801/2009. Οι οφειλές αυτές δύναται να ρυθμίζονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3801/09, δικαιούμενες δηλ. των δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 3801/09 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις 
καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους: 

− Ν.3074/02 άρθρο 12 παρ. 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’ και ε’ 

− Ν.3345/05 άρθρο 9 παρ. 5 

− Ν.3649/08 άρθρο 26 παρ. 2 και 3 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 
2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13875/24/06/2014 αίτησή του ο ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε 
την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 
31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003620_N0000001696_S0000007636
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003614_N0000000053_S0000040821
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000002774_S0000013853
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_N0000023371
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 
31/12/2009 οφειλές του ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 
3.320,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/01/2008 
Κύρια οφειλή 2.000,00 ευρώ 
Προσαυξήσεις 1.320,00 ευρώ 
Είδος οφειλής : Κλήση – παράβαση οχήματος  
4. Ο ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του 
5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:  
Α. Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
τη με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
ειδικότερα: Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις 
των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 
δέκα τρεις (13) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης 
ανέρχεται σε 153,85 ευρώ.   

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: 13876/24.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 13875/24/06/2014 αίτηση του ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του 3.320,00 ευρώ, όπως προκύπτει από την Οικονομική 
Υπηρεσία 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 13875/24/06/2014 αίτηση του ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και εντάσσει τις οφειλές του, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών 
διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δέκα τρεις (13) 
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 153,85 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Πιτσικάλη Βασιλείου 
Αρ. Απόφ.: 110/2014    

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 Πιτσικάλη Βασιλείου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13872/24.06.2014 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’).  

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13871/24-06-2014 αίτησή του, ο ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.291,37 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 1.139,35 ευρώ 

Προσαυξήσεις 152,02 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

του ΙΩΑΝΝΗ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ 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 (10) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80%) 

ογδόντα τοις εκατό  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 121,39 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 24/06/2014, 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 121,39 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 υπ’ αριθ.πρωτ.13871/24-06-2014  αίτηση του ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 1.291,37 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  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 13871/24.06.2014 αίτηση του κου ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
για τη 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 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δέκα (10) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
(80%) ογδόντα τοις εκατό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 121,39 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 72 από 142 
 

αίτησης υπαγωγής την 24/06/2014, 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 121,39 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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 
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 Καφέτζη Στέλιου 
Αρ. Απόφ.: 111/2014    

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 Καφέτζη Στέλιου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
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πρωτ:13878/24.06.2014 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’).  

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13877/24-06-2014 αίτησή του, ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

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 ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 365,06 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/02/2014 

Κύρια οφειλή 321,76 ευρώ 

Προσαυξήσεις 43,30 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον  ΚΑΦΕΤΖΗ 

ΣΤΕΛΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 74 από 142 
 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80%) 

ογδόντα τοις εκατό  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 111,65 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 24/06/2014, 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 111,65 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 
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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: 13878/24.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

− Την υπ’ αριθ.πρωτ.13877/24-06-2014  αίτηση του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

− Το συνολικό ύψος των οφειλών 365,06 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  
 
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 13877/24-06-2014 αίτηση του ΚΑΦΕΤΖΗ ΣΤΕΛΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για 
τη 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 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80%) 
ογδόντα τοις εκατό  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 111,65 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 24/06/2014, 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 111,65 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 
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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, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας Σκούφου Ελένης 
Αρ. Απόφ.: 112/2014    

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 της κας Σκούφου Ελένης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:13884/24.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 
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γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13880/24-06-2014 αίτησή της, η ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 της ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 941,03 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 414,86 ευρώ 

Προσαυξήσεις 164,68 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 321,75 ευρώ 

Προσαυξήσεις 39,74 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

4.Η ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 

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

ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Οικονομικής Υπηρεσίας: 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (3) και (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 111,40 ευρώ και 113,86 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 111,40 ευρώ και 113,86 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 
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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: 13884/24.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 13880/24-06-2014  αίτηση της ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 941,03 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  
αποδέχεται την αριθ.πρωτ. 13880/24-06-2014  αίτηση της ΣΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για 
τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) και 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 111,40 ευρώ και 113,86 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 111,40 ευρώ και 113,86 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 
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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 της κας Παπαδοπούλου Αθηνάς 
Αρ. Απόφ.: 113/2014    

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 της κας Παπαδοπούλου Αθηνάς» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14104/26.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 
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δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.13865/24-06-2014 αίτησή της, η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.895,51 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2014 

Κύρια οφειλή 1306,08 ευρώ 

Προσαυξήσεις 52,24 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση-0,5% 

4.Η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 

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

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του 

ΜΙΧΑΗΛ 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 της σε είκοσι τρεις (23) 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 112,06 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 24/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 112,06 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: 14104/26.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 13865/24-06-2014  αίτηση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 1.895,51 ευρώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την  αριθ.πρωτ. 13865/24-06-2014  αίτηση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ, 
για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε είκοσι τρεις (23) 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 112,06 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 24/06/2014 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 112,06 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. 
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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 της κας Τριανταφύλλου Χρυσούλας 
Αρ. Απόφ.: 114/2014    

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 της κας Τριανταφύλλου Χρυσούλας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14064/26.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14055/26-06-2014 αίτησή της, η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.036,50 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 1.175,02 ευρώ 

Προσαυξήσεις 589,50 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 232,93 ευρώ 

Προσαυξήσεις 38,68 ευρώ 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

4.Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 της σε δεκαπέντε (15) 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 107,88 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 107,88 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 
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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: 14064/26.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.13880/24-06-2014 αίτηση της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 2.036,50 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 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθ.πρωτ. 13880/24-06-2014 αίτηση της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν 
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δεκαπέντε (15) 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 107,88 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 107,88 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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 
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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Μιχαλακόπουλου Παναγιώτη 
Αρ. Απόφ.: 115/2014    

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 Μιχαλακόπουλου Παναγιώτη» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14078/26.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14072 /26-06-2014 αίτησή του, ο ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ 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 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 540,22 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 500,06 ευρώ 

Προσαυξήσεις 40,16 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

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

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 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 πέντε (5) 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 103,70 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 103,70 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 
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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: 14078/26.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14072/26-06-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 540,22 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  
αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 14072/26-06-2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
ΙΩΑΝΝΗ, για τη 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 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε πέντε (5) 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 103,70 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 
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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 103,70 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 της κας Τριανταφύλλου Μαρίας 
Αρ. Απόφ.: 116/2014    

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 της κας Τριανταφύλλου Μαρίας» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
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αριθμ. πρωτ:14052/26.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14050 /26-06-2014 αίτησή της, η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.124,96 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 944,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις 180,43 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Τη με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 (9), 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 112,69 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 112,69 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 
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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: 14052/26.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14050 /26-06-2014  αίτηση της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 1.124,96 € 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  
αποδέχεται την  υπ’ αριθ.πρωτ. 14050 /26-06-2014 αίτηση της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν 
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε εννέα (9) 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 112,69 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 112,69 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Καραντζά Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 117/2014    

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 Καραντζά Κωνσταντίνου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14463/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 96 από 142 
 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14225 /27-06-2014 αίτησή του, ο ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΘΕΟΦΑΝΗ 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 ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 537,68 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 440,75 ευρώ 

Προσαυξήσεις 96,93 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΘΕΟΦΑΝΗ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
 Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Α. 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 116,99 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 
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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 116,99 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: 14463/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14225 /27-06-2014  αίτηση του ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ, 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών 537,68 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  
αποδέχεται την  αριθμ. πρωτ. 14225/27-06-2014 αίτηση του ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΘΕΟΦΑΝΗ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν 
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. 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 116,99 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 116,99 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 99 από 142 
 

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 Σαλίβερου Μιχαήλ 
Αρ. Απόφ.: 118/2014    

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 Σαλίβερου Μιχαήλ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14310/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
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2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14307 /30-06-2014 αίτησή του, ο ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.194,95 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 883,59 ευρώ 

Προσαυξήσεις 311,36 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΣΑΛΙΒΕΡΟ 

ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 εννέα (9) 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 108,88 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 108,88 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 
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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: 14310/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14307 /30-06-2014  αίτηση του ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 1.194,95 € 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  
αποδέχεται την   υπ’ αριθ. πρωτ. 14307 /30-06-2014  αίτηση του ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε εννέα (9) 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 108,88 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 108,88 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.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Τσαρούχα Αθανασίου 
Αρ. Απόφ.: 119/2014    

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 Τσαρούχα Αθανασίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14295/30.06.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14282 /30-06-2014 αίτησή του, ο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 593,98 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 546,56 ευρώ 

Προσαυξήσεις 47,42 ευρώ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 104 από 142 
 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 πέντε (5) 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 113,49 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 113,49 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 
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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: 14295/30.06.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14282 /30-06-2014  αίτηση του ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 593,98 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθ.πρωτ. 14282/30-06-2014 αίτηση του ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν 
βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε πέντε (5) 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 113,49 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 113,49 ευρώ. 
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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 Κόκκινου Νικολάου 
Αρ. Απόφ.: 120/2014    

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 Κόκκινου Νικολάου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14465/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
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Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14218 /27-06-2014 αίτησή της, η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  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 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 898,50 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2011 

Κύρια οφειλή 727,58 ευρώ 

Προσαυξήσεις 170,92 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
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Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 επτά (7) 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 111,80 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 111,80 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 
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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: 14465/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14218 /27-06-2014  αίτηση της ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 898,50 € του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθ.πρωτ. 14218 /27-06-2014 αίτηση της ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε επτά (7) 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 111,80 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 111,80 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. 
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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 Γαργαλέα Ιγνάτιου 
Αρ. Απόφ.: 121/2014    

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 Γαργαλέα Ιγνάτιου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14560/02.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
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β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14558 /02-07-2014 αίτησή του, ο ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

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 ΓΑΡΓΑΛΕΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 903,91 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2014 

Κύρια οφειλή 839,42 ευρώ 

Προσαυξήσεις 64,49 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΓΑΡΓΑΛΕΑ 

ΙΓΝΑΤΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΑΡΓΑΛΕΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 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 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,82 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 109,82 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, 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α), 

- Την αριθμ. πρωτ: 14560/02.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14558/02-07-2014  αίτηση του ΓΑΡΓΑΛΕΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 903,91 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14558/02-07-2014 αίτηση του ΓΑΡΓΑΛΕΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. 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 109,82 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 109,82 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 114 από 142 
 

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 Κουγιουμτζάκη Μιχαήλ 
Αρ. Απόφ.: 122/2014    

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 Κουγιουμτζάκη Μιχαήλ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14461/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 
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ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14213/27-06-2014 αίτησή του, ο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 369,51 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2012 

Κύρια οφειλή 317,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις 51,59 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

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

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 110,91 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 110,91 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 
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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: 14461/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14213/27-06-2014 αίτηση του ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 369,51 € όπως προκύπτει από την Οικονομική Υπηρεσία. 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14213/27-06-2014 αίτηση του ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. 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 110,91 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 110,91 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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Νάκου Γεωργίου 
Αρ. Απόφ.: 123/2014    

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 Νάκου Γεωργίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14459/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14458 /01-07-2014 αίτησή του, ο ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 572,29 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2012 

Κύρια οφειλή 463,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις 108,37 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 123,47 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 123,47 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 
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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: 14459/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14458/01-07-2014  αίτηση του ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 572,29 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14458/01-07-2014  αίτηση του ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. 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 123,47 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 
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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 123,47 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 Εφραιμίδη Λάζαρου 
Αρ. Απόφ.: 124/2014    

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 Εφραιμίδη Λάζαρου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
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πρωτ:14448/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14447 /01-07-2014 αίτησή του, ο ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 462,20 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή 398,28 ευρώ 

Προσαυξήσεις 63,92 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ 

ΛΑΖΑΡΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 104,51 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 104,51 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: 14448/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14447/01-07-2014  αίτηση του ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 462,20 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14447/01-07-2014 αίτηση του ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τέσσαρις (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 104,51 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 104,51 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 
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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 της κας Σοφρώνη (Γούλα) Ελένης 
Αρ. Απόφ.: 125/2014    

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 της κας Σοφρώνη (Γούλα) Ελένης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:14453/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 
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γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14452 /01-07-2014 αίτησή της, η ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 της ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.323,59 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 1.668,55 ευρώ 

Προσαυξήσεις 655,04 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 

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

(ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗΣ 

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 της σε δεκαεπτά (17) 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 112,44 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 
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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 112,44 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: 14453/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
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- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14452/01-07-2014 αίτηση της ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 2.323,59 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14452/01-07-2014 αίτηση της ΣΟΦΡΩΝΗ (ΓΟΥΛΑ) ΕΛΕΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δεκαεπτά (17) 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 112,44 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 112,44 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 της κας Χατζηροδίτη Ελένης 
Αρ. Απόφ.: 126/2014    

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 της κας Χατζηροδίτη Ελένης» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14462/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 130 από 142 
 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14208 /27-06-2014 αίτησή της, η ΧΑΤΖΗΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 308,55 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή 250,86 ευρώ 

Προσαυξήσεις 57,69 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΧΑΤΖΗΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΑΥΓΕΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 δύο (2 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 132,54 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 132,54 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 131 από 142 
 

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: 14462/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14208 /27-06-2014  αίτηση της ΧΑΤΖΗΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 308,55 € του ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14208 /27-06-2014 αίτηση της ΧΑΤΖΗΡΟΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΑΥΓΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που 
έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δύο (2) 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 132,54 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 132,54 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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 
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.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου Ρούσσου (Ψυχάρη) Ξενοφώντα 
Αρ. Απόφ.: 127/2014    

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 Ρούσση (Ψυχάρη) Ξενοφώντα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:14457/01.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14456/01-07-2014 αίτησή του, ο ΡΟΥΣΣΗΣ (ΨΥΧΑΡΗΣ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 

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 ΡΟΥΣΣΗ (ΨΥΧΑΡΗ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 9.675,24 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 7.614,15 ευρώ 

Προσαυξήσεις 2.061,09 ευρώ 
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Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΡΟΥΣΣΗΣ (ΨΥΧΑΡΗΣ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΡΟΥΣΣΗ 

(ΨΥΧΑΡΗ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΟΥΣΣΗ (ΨΥΧΑΡΗ) 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 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 σαράντα οχτώ (48) 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 211,65 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 211,65 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 
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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: 14457/01.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14456/01.07.2014  αίτηση του ΡΟΥΣΣΗ (ΨΥΧΑΡΗ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 9.675,24 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14456/01.07.2014  αίτηση του ΡΟΥΣΣΗ (ΨΥΧΑΡΗ) ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, 
για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε σαράντα οχτώ (48) 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 211,65 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 211,65 ευρώ. 
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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 Ξέστερνου Γεωργίου 
Αρ. Απόφ.: 128/2014    

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 Ξέστερνου Γεωργίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:14624/03.07.2014 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’). 

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 
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Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:  

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή 

κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

και των προστίμων. 

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14622 /03-07-2014 αίτησή του, ο ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

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 ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.067,89 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 07/06/2011 

Κύρια οφειλή 868,35 ευρώ 

Προσαυξήσεις 199,54 ευρώ 

Είδος οφειλής : 0,5 % και ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

4.Ο ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΞΕΣΤΕΡΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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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 115,25 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 115,25 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.  
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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: 14624/03.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 14622/03-07-2014  αίτηση του ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 1.067,89 € 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  
αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14622/03-07-2014 αίτηση του ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που έχουν βεβαιωθεί από 
1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Α. 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 115,25 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 115,25 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 
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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 ( εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ 
αριθμ.298/2014 απόφασης Εφετείου Αθηνών ποσού 375.631,94 ευρώ 
Αρ. Απόφ.: 129/2014    

 
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης περί «λήψης απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.298/2014 απόφασης 

Εφετείου Αθηνών ποσού 375.631,94 ευρώ». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την 

ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει 

ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι 

κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το θέμα περί                                                                                                                                                                                                                          
«λήψης απόφασης για τη με διακανονισμό εξόφληση της υπ’ αριθμ.298/2014 απόφασης Εφετείου 
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Αθηνών ποσού 375.631,94 ευρώ», μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα:  

Ο κος Συμεωνίδης Βασίλης του Μιλτιάδη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., με την αριθμ. πρωτ: 
11879/04.06.2014 αίτησή του ζητά την πληρωμή των εκτελεσθέντων εργασιών: «Κατασκευή γέφυρας 
κα ασφαλτόστρωση οδού 25ης Μαρτίου στη Διψέλιζα Δήμου Κερατέας» σύμφωνα με την αριθμ. 
298/2014 αναγνωριστική απόφαση Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο). 

Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κος Συμεωνιδης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει νέα 
καταψηφιστική με την οποία μπορεί να δεσμεύσει το συνολικό ποσό από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Δήμου. 

Με νέα αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 27.06.2014 και πήρε 
αριθμό πρωτ: 14194/27.06.2014, ζητά την εξόφληση, έστω και με διακανονισμό της αριθμ.298/2014 
απόφασης του Εφετείου Αθηνών, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 375.631,94 ευρώ, το οποίο 
αναλύεται ως: 

(α) για κεφάλαιο το ποσό των 251.104,68 ευρώ 
(β) για νόμιμο τόκο (για το χρονικό διάστημα από 05.12.2008 έως 27.06.2014), το ποσό των 

120.767,26 ευρώ 
(γ) για δικαστικά έξοδα το ποσό των 3.760,00 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την καταβολή 

ποσού έως 50.000,00 ευρώ έως τις 31.08.2014, το οποίο μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες 
οικονομικές δυνατότητες. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00- 6492 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 2014. 
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί του θέματος, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής κάλεσε τα μέλη σε ψηφοφορία. Ο κος Δημήτριος Λουκάς, τακτικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής, απουσίαζε κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. 

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

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

− Τις αριθμ. πρωτ: 11879/04.06.2014 και 14194/27.06.2014 αιτήσεις του κου Συμεωνίδη Βασιλείου 

− Την αριθμ.298/2014 αναγνωριστική απόφαση Εφετείου Αθηνών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την καταβολή ποσού έως 50.000,00 ευρώ έως τις 31.08.2014.  
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00- 6492 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 2014, με 
τίτλο: «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». 

 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Κατσίκης Κωνσταντίνος  
 
Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Παμφίλης Απόστολος 
 
Λουκάς Δημήτριος 
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