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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 5 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
της 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014  

Ημερομηνία συνεδρίασης : 14 Αυγούστου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 14:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 12.08.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Κατσουνάκης Κυριάκος, 
Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς Δημήτριος, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 202/2014    

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

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

εφάπαξ καταβολή  του κου ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17027/04.08.2014 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 
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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.17025/04/08/2014 αίτησή του ο ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.283,40 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2001 

Κύρια οφειλή 609,77 ευρώ 

Προσαυξήσεις 673,63 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

6.α) Ο  ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 1.283,40 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) 

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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- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17027/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17025/04.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και 
το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού  1.283,40 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:17025/04.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 1.283,40 ευρώ.   
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 203/2014    

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 

εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17028/04.08.2014 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 4 από 372 

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. 17024/04-08-2014 αίτησή του, ο ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

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 691,34 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 568,69 € 

Προσαυξήσεις 122,65 € 

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 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 568,69 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 122,65 ευρώ.  

Β. 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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 17028/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.17024/04.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17024/04.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 568,69 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού 
ποσού 122,65 ευρώ.  
 Η εξόφληση 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 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 204/2014    

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 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16639/30.07.2014 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’), 

 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.16637/30/07/2014 αίτησή του ο ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του ΚΙΜΩΝ 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 προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 692,66 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 442,09 ευρώ 

Προσαυξήσεις 250,57 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση -Τέλη 

4. Ο ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΙΜΩΝ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν 

βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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  δυο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 221,04 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 16639/30.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 16637/30.07.2014 αίτηση του ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΙΜΩΝΑ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 692,66 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16637/30.07.2014 αίτηση του ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΙΜΩΝΑ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε  δυο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 221,04 ευρώ.   
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 205/2014    

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 ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16988/04.08.2014 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.16989/04/08/2014 αίτησή του ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  προς 

το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.114,16 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2004 

Κύρια οφειλή 1.129,44 ευρώ 

Προσαυξήσεις 984,72 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003620_N0000001696_S0000007636
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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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4. Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ   

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 

ειδικότερα: 

 Α) 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 επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,35 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 16988/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 16989/04/08/2014 αίτηση του ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού  2.114,16 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16989/04/08/2014 αίτηση του ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση 
του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 161,35 ευρώ.   
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ (οφειλές έως 31.12.2009) 
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Αρ. Απόφ.: 206/2014    
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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17535/11.08.2014 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.17535/11/08/2014 αίτησή του ο ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 3.213,86 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2007 

Κύρια οφειλή 1.903,05 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.310,81 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 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 
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Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 158,59 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17560/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17535/11/08/2014 αίτηση του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού  3.213,86 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17535/11/08/2014 αίτηση του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 158,59 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 207/2014    

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 ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17485/11.08.2014 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.17484/11/08/2014 αίτησή του ο ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

86.466,78 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2000 

Κύρια οφειλή 28.822,26 ευρώ 

Προσαυξήσεις 57.644,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ  

4. Ο ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 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:  

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

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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την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 1.200,93 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17485/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17484/11.08.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 86.466,78 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17484/11.08.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 1.200,93 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 208/2014    

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 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16636/30.07.2014 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:  
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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.16635/30-07-2014 αίτησή του, ο ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του ΚΙΜΩΝ 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 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του ΚΙΜΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 4.997,39 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2010 

Κύρια οφειλή  3.724,25 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.273,14 ευρώ 

Είδος οφειλής :Τέλη- Ύδρευση  

4.Ο ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του ΚΙΜΩΝ 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 ΣΤΑΘΑΚΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ  του ΚΙΜΩΝΑ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16635 /30.07.2014  αίτηση του ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του ΚΙΜΩΝ , 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών 4.997,39 € όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία. 

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

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

ΚΙΜΩΝ 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 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 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 180,22 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 180,22 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: 16636/30.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16635/30.07.2014 αίτηση του ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΙΜΩΝΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.997,39 € όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Οικονομικής Υπηρεσίας 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16635/30.07.2014 αίτηση του ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΙΜΩΝΑ 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 180,22 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 180,22 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 209/2014    

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 ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16661/30.07.2014 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. 
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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.16659/30-07-2014 αίτησή του, ο ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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 ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 600,95 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/03/2010 

Κύρια οφειλή 487,48 ευρώ 

Προσαυξήσεις 113,47 ευρώ 

Είδος οφειλής :Τέλη- Ύδρευση  

4.Ο ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟ 

ΚΥΡΙΑΚΟ 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 του ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 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 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 104,12 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 104,12 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.  

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: 16661/30.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16659/30.07.2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 600,95 € όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Οικονομικής Υπηρεσίας 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16659/30.07.2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 104,12 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 104,12 ευρώ. 
Γ. 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.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 210/2014    

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 ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16551/29.07.2014 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.16550/29-07-2014 αίτησή του, ο ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΣΤΑΥΡΟΥ 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 ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 306,70 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/09/2013 

Κύρια οφειλή 288,45 ευρώ 

Προσαυξήσεις 18,25 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του  

ΣΤΑΥΡΟΥ. 

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

ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 

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 ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ  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 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 147,54 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 147,54 ευρώ. 
Γ. 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.  

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: 16551/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16550/29.07.2014  αίτηση του ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 306,70 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16550/29.07.2014  αίτηση του ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 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 147,54 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 
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σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 147,54 ευρώ. 
Γ. 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 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ 
Αρ. Απόφ.: 211/2014    

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 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16545/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
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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.16544/29-07-2014 αίτησή του, ο ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 

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 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 2.884,08 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2012 

Κύρια οφειλή 2.495,28 ευρώ 

Προσαυξήσεις 388,80 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 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 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ 

ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, 

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 ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του 

ΕΥΤΥΧΙΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 116,55 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 116,55 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: 16545/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16544/29.07.2014  αίτηση του ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.884,08 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16544/29.07.2014 αίτηση του ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 116,55 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 116,55 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 του κου ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 212/2014    

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 ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16460/29.07.2014 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.16459/29-07-2014 αίτησή του, ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ 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 ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΡΙΧΑΡΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 4.010,39 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 3.743,34 ευρώ 

Προσαυξήσεις 267,05 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ 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 ΜΥΛΩΝΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ-ΡΙΧΑΡΔΟ 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 ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-

ΡΙΧΑΡΔΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 171,98 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 171,98 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: 16460/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16459/29.07.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.010,39 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16459/29.07.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 171,98 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 171,98 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 213/2014    

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 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16347/28.07.2014 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.16345/28-07-2014 αίτησή του, ο ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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. 
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 2.706,65 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 2.440,50 ευρώ 

Προσαυξήσεις 266,15 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο  ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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 ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ 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 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 112,95 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 112,95 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16347/28.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16345/28.07.2014  αίτηση του ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.706,65 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16345/28.07.2014 αίτηση του ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 112,95 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
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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 112,95 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 ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 214/2014    

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 
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δόσεις της κας ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16487/29.07.2014 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.16485/29-07-2014 αίτησή της, η ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 610,35 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2012 

Κύρια οφειλή 540,06 ευρώ 

Προσαυξήσεις 70,29 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΣΑΡΜΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 της ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 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 της 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 113,09 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 113,09 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: 16487/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16485/29.07.2014  αίτηση της ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 610,35 € της ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, όπως 
προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 
Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16485/29.07.2014 αίτηση της ΣΑΡΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 113,09 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 113,09 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 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
Αρ. Απόφ.: 215/2014    

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 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16549/29.07.2014 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.16548/29-07-2014 αίτησή της, η ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

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 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.022,37 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 823,22 ευρώ 

Προσαυξήσεις 199,15 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 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 της 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 111,21 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 111,21 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: 16549/29.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16548/29.07.2014 αίτηση της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.022,37 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16548/29.07.2014 αίτηση της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 111,21 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 111,21 ευρώ. 
Γ. 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 ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
Αρ. Απόφ.: 216/2014    

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 ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16383/29.07.2014 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.16381/28-07-2014 αίτησή της, η ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

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

Ν.4257/2014. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 43 από 372 

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 439,53 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 356,87 ευρώ 

Προσαυξήσεις 82,66 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 

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

ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 

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 ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 126,16 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 126,16 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.  

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: 16383/28.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16381/28.07.2014 αίτηση της ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 439,53 €,όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16381/28.07.2014 αίτηση της ΤΣΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του 
ΜΑΡΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ προς το Δήμο Λαυρεωτικής και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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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 126,16 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 126,16 ευρώ. 
Γ. 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 της κας ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 217/2014    

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 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16304/25.07.2014 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.16302/25-07-2014 αίτησή της, η ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 806,92 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/10/2011 

Κύρια οφειλή 701,97 ευρώ 

Προσαυξήσεις 104,95 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη- Ύδρευση 
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4.Η ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗ 

του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 

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 ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 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 104,66 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 104,66 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16383/28.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16302/25.07.2014  αίτηση της ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 806,92 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16302/25.07.2014  αίτηση της ΒΡΑΧΝΑΚΗ ΝΙΚΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής και εντάσσει την 
οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 104,66 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 104,66 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.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 218/2014    

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 ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16300/25.07.2014 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:  
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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.16290/25-07-2014 αίτησή του, ο ΨΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 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 ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

319,11 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2012 

Κύρια οφειλή 284,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις 34,58 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΨΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ 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 ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ 

του ΗΛΙΑ. 

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 ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΗΛΙΑ 

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. 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 147,21 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 147,21 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) 
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- Την αριθμ. πρωτ: 16300/25.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16290/25.07.2014  αίτηση του ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΗΛΙΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 319,11 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16290/25.07.2014  αίτηση του ΨΑΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΗΛΙΑ σχετικά με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής και εντάσσει την οφειλή του 
στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 147,21 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 147,21 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 
Αρ. Απόφ.: 219/2014    

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 ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16281/25.07.2014 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.16279/25-07-2014 αίτησή του, ο ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 7.102,00 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης:  2011 

Κύρια οφειλή 5.593,25 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.508,75 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

4.Ο ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ 

ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του 

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

των προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 155,41 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 155,41 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 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 55 από 372 

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: 16281/25.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16279/25.07.2014  αίτηση του ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 7.102,00 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16279/25.07.2014 αίτηση του ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΖΑΧΑΡΙΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε σαράντα οχτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 155,41 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 155,41 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 της κας ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 220/2014    

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 ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16761/31.07.2014 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.16759 /31-07-2014 αίτησή της, η ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

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 ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.928,33 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.490,17 ευρώ 

Προσαυξήσεις 438,16 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 
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4. Η ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ    

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

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 του ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ 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 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 110,99 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 110,99 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. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16761/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 16759/31.07.2014 αίτηση της ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των οφειλών του ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.928,33 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16759/31.07.2014 αίτηση της ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 110,99 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 110,99 ευρώ. 
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Γ. 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 ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 
Αρ. Απόφ.: 221/2014    

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 ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16792/31.07.2014 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:  
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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.16791 /31-07-2014 αίτησή της, η ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  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 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 655,34 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23-10-2012 

Κύρια οφειλή 578,35 ευρώ 

Προσαυξήσεις 76,99 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

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 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 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 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 121,18 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 121,18 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: 
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- 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: 16792/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16791/31.07.2014 αίτηση της ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 655,34 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16791/31.07.2014 αίτηση της ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση 
του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 121,18 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 121,18 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 
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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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 222/2014    

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16780/31.07.2014 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. 
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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.16779/31-07-2014 αίτησή του, ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 665,78 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 537,94 ευρώ 

Προσαυξήσεις 127,84 ευρώ 

Είδος οφειλής :Ύδρευση 

4.Ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 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 ΜΑΓΓΙΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ  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 115,01 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 115,01 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.  

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: 16792/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16779/31.07.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 665,78 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16779/31.07.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 115,01 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 115,01 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 ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 223/2014    

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 ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16778/31.07.2014 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.16777/31-07-2014 αίτησή του, ο ΠΡΟΒΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 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 ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 647,32 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 536,29 ευρώ 

Προσαυξήσεις 111,03 ευρώ 

Είδος οφειλής :Τέλη 

4.Ο ΠΡΟΒΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ 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 ΠΡΟΒΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΗΛΙΑ , 

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 ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ  

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 113,99 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 113,99 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 
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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.  

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: 16792/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16777/31.07.2014 αίτηση του ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού  647,32 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16777/31.07.2014 αίτηση του ΠΡΟΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΗΛΙΑ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 113,99 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 
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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 113,99 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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 
Αρ. Απόφ.: 224/2014    

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 ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16756/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
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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.16756/31-07-2014 αίτησή του, ο ΒΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΛΑΣΗ 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 ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΒΑΛΑΣΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 582,14 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14-06-2013 

Κύρια οφειλή 516,10 ευρώ 

Προσαυξήσεις 66,04 ευρώ 

Είδος οφειλής :Ύδρευση  

4.Ο ΒΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΒΑΛΑΣΗ 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 ΒΑΛΗ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΒΑΛΑΣΗ , 

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 ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του 

ΒΑΛΑΣΗ 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 108,03 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 108,03 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: 16792/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16756/31.07.2014 αίτηση του ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΒΑΛΑΣΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 582,14 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16756/31.07.2014 αίτηση του ΒΑΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΒΑΛΑΣΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 108,03 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 108,03 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 του κου ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 
Αρ. Απόφ.: 225/2014    

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 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16775/31.07.2014 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.16774/31-07-2014 αίτησή του, ο ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 328,76 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17-09-2013 

Κύρια οφειλή 302,86 ευρώ 

Προσαυξήσεις 25,90 ευρώ 

Είδος οφειλής :Ύδρευση  

4.Ο ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ 

ΚΛΕΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16774 /31-07-2014  αίτηση του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών 328,76 € όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία. 

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 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 τρεις (3) 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 104,08 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 104,08 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) 
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- Την αριθμ. πρωτ: 16775/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16774/31.07.2014  αίτηση του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 328,76 € όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16774/31.07.2014 αίτηση του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 104,08 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 104,08 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 226/2014    

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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16772/31.07.2014 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.16659/30-07-2014 αίτησή του, ο ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 

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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΛΕΑΝΘΗ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 373,90 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17-09-2013 

Κύρια οφειλή 344,02 ευρώ 

Προσαυξήσεις 29,88 ευρώ 

Είδος οφειλής :Ύδρευση  

4.Ο ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ 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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΚΛΕΑΝΘΗ, 

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 ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

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

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,25 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 118,25 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 81 από 372 

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: 16772/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16770/31.07.2014  αίτηση του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΛΕΑΝΘΗ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 373,90 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16770/31.07.2014 αίτηση του ΠΛΙΑΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΚΛΕΑΝΘΗ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,25 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 118,25 ευρώ. 
Γ. 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 της κας ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 227/2014    

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 ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16760/31.07.2014 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.16758/31-07-2014 αίτησή της, η ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 η ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.015,07 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23-08-2012 

Κύρια οφειλή 879,45 ευρώ 

Προσαυξήσεις 135,62 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση- Τέλη παράτασης ταφής  
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4.Η  η ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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  ΛΙΑΚΑΚΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

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  ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 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 104,18 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 104,18 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16772/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16758/31.07.2014  αίτηση της  ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.015,07 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16758/31.07.2014  αίτηση της  ΛΙΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 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 104,18 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 104,18 ευρώ. 
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Γ. 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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 228/2014    

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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16763/31.07.2014 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:  
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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.16755/31-07-2014 αίτησή της, η ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 586,83 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 468,88 ευρώ 

Προσαυξήσεις 117,95 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ  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 ΚΑΠΕΛΛΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 

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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 88 από 372 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 125,21 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 125,21 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: 
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- 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: 16772/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16755/31.07.2014  αίτηση της ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 586,83 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16755/31.07.2014 αίτηση της ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 125,21 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 125,21 ευρώ. 
Γ. 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 ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 229/2014    

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 ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16789/31.07.2014 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.16788/31-07-2014 αίτησή της, η ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 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 ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 883,31 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17-09-2013 

Κύρια οφειλή 835,45 ευρώ 

Προσαυξήσεις 47,86 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η  ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 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 ΔΗΜΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 

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 ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ 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 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 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: 16789/31.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 16788/31.07.2014 αίτηση της ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 883,31 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16788/31.07.2014 αίτηση της ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
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και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 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 ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 230/2014    

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 ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 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 
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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 95 από 372 

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: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8), 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 96 από 372 

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: 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 του, ποσού 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 14622/03.07.2014 αίτηση του ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 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. 
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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 της κας ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
Αρ. Απόφ.: 231/2014    

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 ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17076/05.08.2014 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.17074/05-08-2014 αίτησή της, η ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 280,74 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 239,14 ευρώ 

Προσαυξήσεις 41,60 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΚΟΛΩΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 της 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 125,00 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 125,00 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» 
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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: 17076/05.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 17074/05.08.2014  αίτηση της ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 280,74 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17074/05.08.2014  αίτηση της ΚΟΛΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 125,00 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 125,00 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 
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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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 232/2014    

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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17624/12.08.2014 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.17623/12-08-2014 αίτησή του, ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 568,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2009 

Κύρια οφειλή 455,38 ευρώ 

Προσαυξήσεις 113,14 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

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

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 ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 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 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 121,54 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 121,54 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.  

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: 17624/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17623/12.08.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κας ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 568,52 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17623/12.08.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 121,54 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 121,54 ευρώ. 
Γ. 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 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 233/2014    

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 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16919/04.08.2014 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.16914/04-08-2014 αίτησή του, ο ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 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 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 367,84 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 10/2013 
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Κύρια οφειλή 345,99 ευρώ 

Προσαυξήσεις 21,85 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 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 ΜΑΡΓΩΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΛΟΥΚΑ, 

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 ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

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

και ειδικότερα: 

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

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,38 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 118,38 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 
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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: 16919/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16914/04.08.2014 αίτηση του ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 367,84 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16914/04.08.2014 αίτηση του ΜΑΡΓΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ  
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,38 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 
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σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 118,38 ευρώ. 
Γ. 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 ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 234/2014    

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 ΛΑΙΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16922/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’). 
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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.16916/04-08-2014 αίτησή της, η ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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 ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 534,57 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 373,06 ευρώ 

Προσαυξήσεις 161,51 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 της 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 103,07 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 103,07 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: 
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- 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: 16919/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16916/04.08.2014 αίτηση της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 534,57 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16916/04.08.2014 αίτηση της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 103,07 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 103,07 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
Αρ. Απόφ.: 235/2014    

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 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16934/04.08.2014 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.16933/04-08-2014 αίτησή του, ο ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ 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 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.783,50 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.339,83 ευρώ 

Προσαυξήσεις 443,67 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση - Τέλη 

4.Ο ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗΣ 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 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ 

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 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ 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 δεκατέσσερις (14) 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 107,32 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 107,32 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.  

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: 16919/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16933/04.08.2014  αίτηση του ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.783,50 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16933/04.08.2014 αίτηση του ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκατέσσερις (14) 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 107,32 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 107,32 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 της κας ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 236/2014    

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 ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16872/01.08.2014 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.16870/01-08-2014 αίτησή της, η ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 639,29 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
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Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 546,08 ευρώ 

Προσαυξήσεις 93,21 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 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 115,26 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 115,26 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.  

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: 16872/01.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16870/01.08.2014 αίτηση της ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 639,29 €, 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16870/01.08.2014 αίτηση της ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 115,26 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 115,26 ευρώ. 
Γ. 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 ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 237/2014    

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 ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
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την αριθμ. πρωτ:16874/01.08.2014 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.16873/01-08-2014 αίτησή του, ο ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.563,39 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/09/2013 

Κύρια οφειλή 2.393,55 ευρώ 

Προσαυξήσεις 169,84 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΜΠΡΟΥΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 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 
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Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,96 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 109,96 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: 16874/01.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16873/01.08.2014 αίτηση του ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.563,39 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16873/01.08.2014 αίτηση του ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,96 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 109,96 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 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 238/2014    

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 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16827/01.08.2014 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.16826/01-08-2014 αίτησή της, η ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 370,89 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 287,58 ευρώ 

Προσαυξήσεις 83,31 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

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 ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 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 102,79 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 102,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16827/01.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16826/01.08.2014 αίτηση της ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ του 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 370,89 €, 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16826/01.08.2014 αίτηση της ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ του 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 102,79 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 102,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 
Αρ. Απόφ.: 239/2014    

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 ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17559/11.08.2014 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.17542/11-08-2014 αίτησή του, ο ΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 508,54 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/05/2014 

Κύρια οφειλή 419,64 ευρώ 

Προσαυξήσεις 88,90 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

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 ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

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 111,22 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 111,22 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.  

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: 17559/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1754211.08.2014  αίτηση του ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 508,54 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 1754211.08.2014 αίτηση του ΣΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
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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 111,22 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 111,22 ευρώ. 
Γ. 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 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 240/2014    

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 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17604/12.08.2014 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.17602/12-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 566,57 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή 487,64 ευρώ 

Προσαυξήσεις 78,93 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση - Αποχέτευση 
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4.Ο ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΠΑΠΑΗΛΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 102,75 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 102,75 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17559/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17602/12.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 566,57 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17602/12.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 102,75 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 102,75 ευρώ. 
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Γ. 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 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 241/2014    

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 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:17196/05.08.2014 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.17194/05-08-2014 αίτησή του, ο ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 

ΠΑΝΤΕΛΗ 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 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.943,69 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/06/2013 

Κύρια οφειλή 1.555,90 ευρώ 

Προσαυξήσεις 387,79 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ 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 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΠΑΝΤΕΛΗ, 

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 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

του ΠΑΝΤΕΛΗ 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 δεκαέξι (16) 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 108,08 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 108,08 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: 
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- 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: 17196/05.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17194/05.08.2014 αίτηση του ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.943,69 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17194/05.08.2014 αίτηση του ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΠΑΝΤΕΛΗ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαέξι (16) 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 108,08 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 108,08 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 242/2014    

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 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17554/11.08.2014 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.17553/11-08-2014 αίτησή του, ο ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΑΛΦΑ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΚΑΛΦΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 481,73 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/05/2011 

Κύρια οφειλή 401,36 ευρώ 

Προσαυξήσεις 80,37 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΚΑΛΦΑ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για την ΚΑΛΦΑ 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 ΚΑΛΦΑ 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 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 106,14 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 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 106,14 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: 17196/05.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17553/11.08.2014 αίτηση του ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κας ΚΑΛΦΑ ΕΛΕΝΗΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 481,73 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17553/11.08.2014 αίτηση του ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κας ΚΑΛΦΑ ΕΛΕΝΗΣ προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 106,14 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 106,14 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 243/2014    

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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17556/11.08.2014 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.17549/11-08-2014 αίτησή του, ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.091,20 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2011 

Κύρια οφειλή 1.791,82 ευρώ 

Προσαυξήσεις 299,38 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, 

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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 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 δεκαοχτώ (18) 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 109,64 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 109,64 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17556/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17549/11.08.2014 αίτηση του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.091,20 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:17549/11.08.2014 αίτηση του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαοχτώ (18) 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 109,64 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 109,64 ευρώ. 
Γ. 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 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΠΗΣΙΩΤΗ - ΚΑΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ) 
Αρ. Απόφ.: 244/2014    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

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

δόσεις του κου ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΜΠΗΣΙΩΤΗ - ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17557/11.08.2014 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.17548/11-08-2014 αίτησή του, ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΙΣΙΩΤΗ-

ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 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 ΜΠΙΣΙΩΤΗ-ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.320,04 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2011 

Κύρια οφειλή 1.144,46 ευρώ 

Προσαυξήσεις 175,58 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  
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4.Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΜΠΙΣΙΩΤΗ-ΚΑΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ. 

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

ΔΗΜΗΤΡΑ, 

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 ΜΠΙΣΙΩΤΗ-ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

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 έντεκα (11) 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 111,65 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 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 
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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: 17557/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17548/11.08.2014 αίτηση του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΙΣΙΩΤΗ - ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.320,04 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17548/11.08.2014 αίτηση του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΙΣΙΩΤΗ - ΚΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε έντεκα (11) 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 111,65 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 
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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 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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ 
Αρ. Απόφ.: 245/2014    

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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17558/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
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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.17547/11-08-2014 αίτησή του, ο ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 598,69 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή 422,96 ευρώ 

Προσαυξήσεις 175,03 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟ 

ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 

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 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ 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 116,48 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 116,48 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: 17558/11.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17547/11.08.2014  αίτηση του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 598,69 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17547/11.08.2014  αίτηση του ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 116,48 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 116,48 ευρώ. 
Γ. 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 ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 246/2014    

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 ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16979/04.08.2014 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.16978/04-08-2014 αίτησή της, η ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 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 ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 558,95 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 508,90 ευρώ 

Προσαυξήσεις 50,05 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 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 ΖΑΜΑΝΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 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 της ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 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 της 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 105,91 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 
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0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 

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

ανέρχεται στο ποσό των 105,91 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 

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: 16979/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16978/04.08.2014 αίτηση της ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 558,95 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16978/04.08.2014 αίτηση της ΖΑΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 105,91 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 105,91 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 247/2014    

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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:16972/04.08.2014 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.16971/04-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 271,90 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 5/2013 

Κύρια οφειλή 248,28 ευρώ 

Προσαυξήσεις 23,62 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

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

ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 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 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 127,79 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 127,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16979/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16971/04.08.2014 αίτηση του ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, σχετικά με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 271,90 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16971/04.08.2014 αίτηση του ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΤΣΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δύο (2) 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 127,79 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 127,79 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 248/2014    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

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

δόσεις του κου ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16990/04.08.2014 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.16986/04-08-2014 αίτησή του, ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ 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 ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.768,93 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.396,84 ευρώ 

Προσαυξήσεις 372,09 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. 
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5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

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 ΗΛΙΑ 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 δεκατέσσερις (14) 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 110,52 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 110,52 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 16990/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ: 16986/04.08.2014 αίτηση του ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.768,93 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:16986/04.08.2014 αίτηση του ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του ΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκατέσσερις (14) 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 110,52 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 110,52 ευρώ. 
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Γ. 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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 249/2014    

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16999/04.08.2014 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.16997/04-08-2014 αίτησή του, ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1493.55 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2011 

Κύρια οφειλή 1186.26 ευρώ 

Προσαυξήσεις 307.28 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟY του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 δώδεκα (12) 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 108.63 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 108.63 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: 
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- 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: 16999/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16997/04.08.2014 αίτηση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1493.55 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16997/04.08.2014 αίτηση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την 
οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δώδεκα (12) 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 108.63 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 108.63 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 
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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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 250/2014    

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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:17232/06.08.2014 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.17231/06-08-2014 αίτησή του, ο ΜΠΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.360,74 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.857,96 ευρώ 

Προσαυξήσεις 502,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΠΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 είκοσι (20) 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 105,06 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 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 105,06 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 
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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: 17232/06.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17231/06.08.2014 αίτηση του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.360,74 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17231/06.08.2014 αίτηση του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
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εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε είκοσι (20) 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 105,06 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 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 105,06 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.  
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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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Αρ. Απόφ.: 251/2014    

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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17381/08.08.2014 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.17378/08-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 270,91 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 06/2013 

Κύρια οφειλή 248,16 ευρώ 

Προσαυξήσεις 22,75 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  
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4.Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 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 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 127,64 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 127,64 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17381/08.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17378/08.08.2014  αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 270,91 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17378/08.08.2014  αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 127,64 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 127,64 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 ΤΥΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 252/2014    

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 ΤΥΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17377/08.08.2014 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.17376/08-08-2014 αίτησή του, ο ΤΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΛΤΑΔΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του ΠΕΤΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 982,53 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 02/2010 

Κύρια οφειλή 815,10 ευρώ 

Προσαυξήσεις 167,43 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΤΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΛΤΑΔΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του 

ΠΕΤΡΟΥ. 

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

ΛΟΥΚΑ του ΠΕΤΡΟΥ, 

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του 

ΠΕΤΡΟΥ 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 109,34 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 109,34 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: 
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- 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: 17377/08.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17376/08.08.2014  αίτηση του ΤΥΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΙΛΤΑΔΗ σχετικά 
με τη ρύθμιση των οφειλών του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 982,53 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17376/08.08.2014 αίτηση του ΤΥΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΙΛΤΑΔΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑ του ΠΕΤΡΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 109,34 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 109,34 ευρώ. 
Γ. 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΚΑΚΙΤΣΗ - ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Αρ. Απόφ.: 253/2014    

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 ΚΑΚΙΤΣΗ – ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17441/08.08.2014 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.17440/08-08-2014 αίτησή της, η ΚΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΚΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προς το 

Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 2.333,37 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2012 

Κύρια οφειλή 1.983,70 ευρώ 

Προσαυξήσεις 349,67 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΚΑΚΙΤΣΗ-

ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 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 της ΚΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 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 της σε είκοσι (20) 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 110,16 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 110,16 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.  

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: 17441/08.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17440/08.08.2014 αίτηση της ΚΑΚΙΤΣΗ-ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 2.333,37 €, 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17440/08.08.2014 αίτηση της ΚΑΚΙΤΣΗ - ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε είκοσι (20) 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 110,16 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 110,16 ευρώ. 
Γ. 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 ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 254/2014    

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 ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17275/06.08.2014 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.17274/06-08-2014 αίτησή του, ο ΠΤΩΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 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 ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 749,26 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 04/2010 
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Κύρια οφειλή 569,26 ευρώ 

Προσαυξήσεις 180,00 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΠΤΩΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 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 ΠΤΩΧΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 

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 ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ 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 έξι (6) 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 103,29 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 103,29 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: 17275/06.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17274/06.08.2014  αίτηση του ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 749,26 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17274/06.08.2014  αίτηση του ΠΤΩΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την 
οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε έξι (6) 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 103,29 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 103,29 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 ΜΙΝΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 255/2014    

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 ΜΙΝΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17276/06.08.2014 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.17273/06-08-2014 αίτησή του, ο ΜΙΝΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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 ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 521,51 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 03/2013 

Κύρια οφειλή 458,12 ευρώ 

Προσαυξήσεις 63,39 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΙΝΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

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

του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 

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 ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 της 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 119,71 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 119,71 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: 
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- 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: 17276/06.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17273/06.08.2014 αίτηση του ΜΙΝΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 521,51 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17273/06.08.2014 αίτηση του ΜΙΝΩΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΝΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 119,71 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 119,71 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Αρ. Απόφ.: 256/2014    

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 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17446/08.08.2014 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 191 από 372 

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.17444/08-08-2014 αίτησή της, η ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 2.369,15 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.870,77 ευρώ 

Προσαυξήσεις 498,38 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση - Τέλη 

4.Η ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 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 της σε δεκαεννέα (19) 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 110,90 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 110,90 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.  

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: 17446/08.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17444/08.08.2014 αίτηση της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 2.369,15 €, 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17444/08.08.2014 αίτηση της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δεκαεννέα (19) 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 110,90 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 110,90 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 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΑΓΓΕΛΗ ΚΟΡΩΝΙΑ 
ΣΠΥΡΟΥ) 
Αρ. Απόφ.: 257/2014    

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 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17637/12.08.2014 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.17635/12-08-2014 αίτησή του, ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) 

ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ) 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 ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ) προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 498,61 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 451,09 ευρώ 

Προσαυξήσεις 47,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ 

(ΓΕΩΡΓΙΟ). 

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

(ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ), 

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 ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ 

(ΓΕΩΡΓΙΟ) 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 117,11 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 117,11 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.  

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: 17637/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17635/12.08.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 498,61 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17635/12.08.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) 
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη 
ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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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 117,11 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 117,11 ευρώ. 
Γ. 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 της κας ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (οφειλές ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 
Αρ. Απόφ.: 258/2014    

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (οφειλές ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17594/12.08.2014 
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.17593/12-08-2014 αίτησή της, η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ προς το 

Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 687,61 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 562,84 ευρώ 
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Προσαυξήσεις 124,77 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση - Αποχέτευση 

4.Η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

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

(ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 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 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 119,97 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 119,97 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 
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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: 17594/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17593/12.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 687,61 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17593/12.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ) προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του 
στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 119,97 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 119,97 ευρώ. 
Γ. 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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (οφειλές ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 259/2014    

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ(οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17574/12.08.2014 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.17570/12/08/2014 αίτησή της η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ζήτησε 

την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 

51 του Ν.4257/2014. 

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

31/12/2009 οφειλές της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.133,45 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2004 

Κύρια οφειλή 1.088,98 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.044,47 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ (ΤΣΑΚΟΥ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

(ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το 

άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

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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 Α) 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 της σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 155,57 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17574/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17570/12/08/2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 2.133,45 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17570/12/08/2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 
σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 155,57 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 260/2014    

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ(οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17573/12.08.2014 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  
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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.17569/12/08/2014 αίτησή της η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ζήτησε 

την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

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

31/12/2009 οφειλές της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.141,52 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2005 

Κύρια οφειλή 661,05 ευρώ 

Προσαυξήσεις 480,47 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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:  

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 της σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 165,26 ευρώ.   

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

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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- 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17573/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17569/12/08/2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.141,52 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17569/12.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 
σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 165,26 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 261/2014    

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17572/12.08.2014 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.17568/12-08-2014 αίτησή της, η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 2.680,85 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 2.137,84 ευρώ 

Προσαυξήσεις 543,01 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

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 ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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 δύο (22) 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 110,27 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 110,27 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.  

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: 17572/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17568/12.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 2.680,85 €, 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17568/12.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΛΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε είκοσι δύο (22) 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 110,27 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 110,27 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 της κας ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ  
Αρ. Απόφ.: 262/2014    

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 ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17753/13.08.2014 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.17743/13-08-2014 αίτησή της, η ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.222,36 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 24/10/2011 
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Κύρια οφειλή 995,04 ευρώ 

Προσαυξήσεις 227,32 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση – Κλήση. 

4.Η ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

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 ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 δέκα (10) 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 107,98 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 107,98 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 
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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: 17753/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17743/13.08.2014 αίτηση της ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 1.222,36 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17743/13.08.2014 αίτηση της ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δέκα (10) 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 107,98 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 
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σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 107,98 ευρώ. 
Γ. 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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 263/2014    

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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17752/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’). 
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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.17744/13-08-2014 αίτησή της, η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.598,17 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 1.233,57 ευρώ 

Προσαυξήσεις 364,60 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση. 

4.Η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 της σε δεκατρείς  (13) 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 105,34 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 105,34 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: 
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- 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: 17752/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17744/13.08.2014 αίτηση της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 1.598,17 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17744/13.08.2014 αίτηση της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δεκατρείς  (13) 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 105,34 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 105,34 ευρώ. 
Γ. 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 264/2014    

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 ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17751/13.08.2014 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.17745/13-08-2014 αίτησή της, η ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 416,45 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2011 

Κύρια οφειλή 332,06 ευρώ 

Προσαυξήσεις 84,39 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση. 

4.Η ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 

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 ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 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 117,89 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 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 117,89 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: 17751/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17745/13.08.2014 αίτηση της ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 416,45 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17745/13.08.2014 αίτηση της ΜΙΚΡΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΚΡΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς 
το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 117,89 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 117,89 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 του κου ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 265/2014    

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 ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17750/13.08.2014 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.17746/13-08-2014 αίτησή του, ο ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 599,88 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 471,67 ευρώ 

Προσαυξήσεις 128,15 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΑΝΔΡΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 ΑΝΔΡΕΙΚΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 101,50 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 101,50 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17750/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.17746/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 599,88 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17746/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε πέντε (5) 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 101,50 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 101,50 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 ΤΣΟΜΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 266/2014    

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

δόσεις του κου ΤΣΟΜΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17717/13.08.2014 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.17716/13-08-2014 αίτησή του, ο ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

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 ΤΣΟΜΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 4.213,91 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2011 

Κύρια οφειλή 3.482,13 ευρώ 

Προσαυξήσεις 731,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 ΤΣΟΜΙΔΗ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 164,35 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 164,35 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: 17717/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 17716/13.08.2014 αίτηση του ΤΣΟΜΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.213,91 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17716/13.08.2014 αίτηση του ΤΣΟΜΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 164,35 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 164,35 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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 267/2014    

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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17710/13.08.2014 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.17706/13-08-2014 αίτησή του, ο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 4.014,78 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2010 

Κύρια οφειλή 3.004,68 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.010,10 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 145,25 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 
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0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 

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

ανέρχεται στο ποσό των 145,25 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.  

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: 17710/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17706/13.08.2014 αίτηση του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.014,78 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17706/13.08.2014 αίτηση του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 145,25 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 145,25 ευρώ. 
Γ. 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 του κου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 268/2014    

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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17769/13.08.2014 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.17761/13-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 4.084,77 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2010 

Κύρια οφειλή 3.202,50 ευρώ 

Προσαυξήσεις 882,27 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 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 του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 153,05 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 153,05 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17769/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17761/13.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.084,77 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17761/13.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 153,05 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 153,05 ευρώ. 
Γ. 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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ  
Αρ. Απόφ.: 269/2014    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

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

δόσεις του κου ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17788/14.08.2014 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.17787/14-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 425,74 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 379,24 ευρώ 

Προσαυξήσεις 46,50 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του. 
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5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για τον ΚΑΤΣΙΚΗ 

ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 131,28 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 131,28 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17788/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17787/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 425,74 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17787/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 131,28 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 131,28 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 της κας ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ  
Αρ. Απόφ.: 270/2014    

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 ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17790/14.08.2014 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:  
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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.17785/14-08-2014 αίτησή της, η ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 558,16 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 07/11/2011 

Κύρια οφειλή 422,85 ευρώ 

Προσαυξήσεις 135,31 ευρώ 

Είδος οφειλής : Αγορά τάφου. 

4.Η ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 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 ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 της 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 114,39 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 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 114,39 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 

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: 
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- 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: 17790/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17785/14.08.2014 αίτηση της ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 558,16 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17785/14.08.2014 αίτηση της ΜΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του 
άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 114,39 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 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 114,39 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 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ  
Αρ. Απόφ.: 271/2014    

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 ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17767/13.08.2014 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.17763/13-08-2014 αίτησή της, η ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 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 ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.300,96 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/03/2011 

Κύρια οφειλή 1.045,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις 255,04 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση. 

4.Η ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 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 ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 

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 της ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 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 της σε έντεκα (11) 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 103,83 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 103,83 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.  

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: 17767/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17763/13.08.2014 αίτηση της ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.300,96 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17763/13.08.2014 αίτηση της ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε έντεκα (11) 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 103,83 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 103,83 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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 272/2014    

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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17765/13.08.2014 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.17764/13-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 859,05 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2010 
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Κύρια οφειλή 620,41 ευρώ 

Προσαυξήσεις 238,64 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 έξι (6) 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 114,02 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 114,02 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: 17767/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17764/13.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 859,05 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17764/13.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε έξι (6) 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 114,02 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 114,02 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 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  
Αρ. Απόφ.: 273/2014    

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 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:17715/13.08.2014 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 250 από 372 

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.17714/13-08-2014 αίτησή του, ο ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.479,05 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 2.102,83 ευρώ 

Προσαυξήσεις 376,22 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ 

ΑΝΔΡΕΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 

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 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 είκοσι (20) 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 116,84 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 116,84 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: 
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- 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: 17715/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17714/13.08.2014 αίτηση του ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 2.479,05 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17714/13.08.2014 αίτηση του ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε είκοσι (20) 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 116,84 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 116,84 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 του κου ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 274/2014    

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 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17637/12.08.2014 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.17635/12-08-2014 αίτησή του, ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) 

ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ) 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 ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ) προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 498,61 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 451,09 ευρώ 

Προσαυξήσεις 47,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ 

(ΓΕΩΡΓΙΟ). 

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

(ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ (ΓΕΩΡΓΙΟ), 

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 ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟ 

(ΓΕΩΡΓΙΟ) 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 117,11 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 117,11 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.  

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: 17637/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17635/12.08.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) ΣΠΥΡΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 498,61 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17635/12.08.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΗ (ΚΟΡΩΝΙΑ) 
ΣΠΥΡΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ) προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη 
ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 117,11 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 117,11 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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 275/2014    

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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17634/12.08.2014 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.17625/12/08/2014 αίτησή του ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ζήτησε 

την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

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

31/12/2009 οφειλές της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.840,72 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2004 

Κύρια οφειλή 1.035,34 ευρώ 

Προσαυξήσεις 805,38 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

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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4. Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 της σε έξι (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 172,56 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17634/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:17625/12/08/2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 1.840,72 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17625/12/08/2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 
που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 
51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε έξι (6) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 172,56 ευρώ.   
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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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 276/2014    

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 ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17624/12.08.2014 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.17623/12-08-2014 αίτησή του, ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 568,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2009 

Κύρια οφειλή 455,38 ευρώ 

Προσαυξήσεις 113,14 ευρώ 
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Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

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

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 ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 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 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 121,54 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 121,54 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. 

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: 17637/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17623/12.08.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 568,52 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17623/12.08.2014 αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 121,54 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 
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σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 121,54 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. 
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 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 277/2014    

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 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17801/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), 
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 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.17799/14/08/2014 αίτησή του ο ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.983,51 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2007 

Κύρια οφειλή 1.198,59 ευρώ 

Προσαυξήσεις 784,92 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 171,21 ευρώ.   

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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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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17801/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17799/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 1.983,51 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17799/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 171,21 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 278/2014    

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 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 17800/14.08.2014 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.17797/14-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 2.807,66 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2010 

Κύρια οφειλή 2.199,60 ευρώ 

Προσαυξήσεις 608,06 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ 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 του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 105,14 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 266 από 372 

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 105,14 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: 17800/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17797/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.807,66 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17797/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 105,14 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 105,14 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 του κου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
Αρ. Απόφ.: 279/2014    

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 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 17848/14.08.2014 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.17844/14-08-2014 αίτησή του, ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  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 εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 88.756,01 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/12/2012 

Κύρια οφειλή 74.584,88 ευρώ 

Προσαυξήσεις 14.171,13 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ  

4.Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της  εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. 

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 

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 εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  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 εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε 

πενήντα οχτώ (58) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 1.708,30 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 1.708,30 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.  

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: 17800/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17844/14.08.2014 αίτηση του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 88.756,01 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17844/14.08.2014 αίτηση του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση 
του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε 
πενήντα οχτώ (58) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 1.708,30 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 1.708,30 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 ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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Αρ. Απόφ.: 280/2014    
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 ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 17846/14.08.2014 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.17839/14-08-2014 αίτησή του, ο ΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 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 ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.599,05 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2011 

Κύρια οφειλή 2.137,29 ευρώ 

Προσαυξήσεις 461,76 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΛΙΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 273 από 372 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 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 ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 100,99 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 100,99 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. 
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Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17846/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17839/14.08.2014 αίτηση του ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 2.599,05 € όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 
Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17839/14.08.2014 αίτηση του ΛΙΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 100,99 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 100,99 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 275 από 372 

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 ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 281/2014    

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 ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17847/14.08.2014 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.17842/14-08-2014 αίτησή της, η ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 3.639,68 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 2.702,37 ευρώ 

Προσαυξήσεις 937,31 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση – Τέλη. 

4.Η ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΤΣΙΡΛΗ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 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 της 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. 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 130,90 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 130,90 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) 
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- Την αριθμ. πρωτ: 17847/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17842/14.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 3.639,68 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17842/14.08.2014 αίτηση της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 130,90 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 130,90 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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΦΙΟΡΟΒΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 282/2014    

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 ΦΙΟΡΟΒΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17701/13.08.2014 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.17696/13-08-2014 αίτησή του, ο ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 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 ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ προς το 

Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 711,98 ευρώ, τα ποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή 566,46 ευρώ 

Προσαυξήσεις 145,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 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 ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟ-ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, 

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 ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 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 121,56 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 121,56 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 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 281 από 372 

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: 17701/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17696/13.08.2014 αίτηση του ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 711,98 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17696/13.08.2014 αίτηση του ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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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 121,56 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 121,56 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 ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ  
Αρ. Απόφ.: 283/2014    

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 ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 177699/13.08.2014 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.17698/13-08-2014 αίτησή του, ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 279,59 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 248,94 ευρώ 

Προσαυξήσεις 30,65 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  
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4.Ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 ΚΟΛΟΒΟ ΗΛΙΑ 

του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 

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 ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

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 128,84 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 128,84 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17699/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17698/13.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 279,59 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:  17698/13.08.2014 αίτηση του ΚΟΛΟΒΟΥ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 128,84 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 128,84 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 ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 284/2014    

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 ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17677/12.08.2014 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:  
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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.17676/12-08-2014 αίτησή του, ο ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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 ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 374,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή 327,95 ευρώ 

Προσαυξήσεις 46,57 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

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

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 του ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 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 113,95 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 113,95 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: 
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- 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: 17677/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17676/12.08.2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 374,52 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17676/12.08.2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε τρεις (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 113,95 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 113,95 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 του κου ΖΩΡΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 285/2014    

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 ΖΩΡΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17668/12.08.2014 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.17666/12-08-2014 αίτησή του, ο ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΖΩΡΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΖΩΡΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 552,03 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/01/2014 

Κύρια οφειλή 520,79 ευρώ 

Προσαυξήσεις 31,24 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΖΩΡΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΖΩΡΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 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 107,57 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 107,57 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.  

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: 17677/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17666/12.08.2014 αίτηση του ΖΩΡΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 552,03 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17666/12.08.2014 αίτηση του ΖΩΡΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 107,57 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 107,57 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 της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»  
Αρ. Απόφ.: 286/2014    

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 ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17679/12.08.2014 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.17674/12-08-2014 αίτησή της, η ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” 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 ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
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ΘΕΟΤΟΚΟΥ”  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 4.107,08 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή 3.394,28 ευρώ 

Προσαυξήσεις 712,80 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση. 

4.Η ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”  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 ΘΕΡΙΝΗ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”  , 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17674/12-08-2014 αίτηση της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”, 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών 4.107,08 € της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία. 

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” 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 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 406,45 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 406,45 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: 17679/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17674/12.08.2014 αίτηση της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ “Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 4.107,08 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:  17674/12.08.2014 αίτηση της ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς 
το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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 406,45 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 406,45 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 ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 287/2014    

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 ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 17838/14.08.2014 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.17837/14-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ , 

εκπρόσωπος της εταιρίας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε. ζήτησε την καταβολή με 

δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. 

Ο.Ε. 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 εταιρίας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε. προς το 

Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1.382,84 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 299 από 372 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 13/07/2012 

Κύρια οφειλή 1.190,21 ευρώ 

Προσαυξήσεις 192,63 ευρώ 

Είδος οφειλής : Πεζοδρόμια & 0,5 % Παρεπιδημούντων.  

4.Ο ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της εταιρίας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – 

ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε.. 

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

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε., 

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 εταιρίας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. 

– ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε.  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 δώδεκα (12) 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 103,88 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 103,88 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 
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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: 17838/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17837/14.08.2014 αίτηση του ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – 
ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 1.382,84 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: του ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ Φ. Ο.Ε προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε δώδεκα (12) 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 103,88 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 103,88 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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ  
Αρ. Απόφ.: 288/2014    
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Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 
Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης 

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

δόσεις της ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 17678/12.08.2014 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.17675/12-08-2014 αίτησή της, η ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ 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 ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 6.328,97 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 5.933,89 ευρώ 

Προσαυξήσεις 395,08 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση. 

4.Η ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της. 
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5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για την ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ, 

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 ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ 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 έντεκα (11) 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 569,15 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 569,15 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17678/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17675/12.08.2014 αίτηση της ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 6.328,97 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17675/12.08.2014 αίτηση της ΙΕΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΗΣ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε έντεκα (11) 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 569,15 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 569,15 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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Αρ. Απόφ.: 289/2014    

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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ: 17658/12.08.2014 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:  
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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.17650/12-08-2014 αίτησή του, ο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ 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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.127,33 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 841,19 ευρώ 

Προσαυξήσεις 286,14 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

του ΘΩΜΑ. 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΘΩΜΑ, 

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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

του ΘΩΜΑ 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 115,76 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 115,76 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: 
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- 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: 17658/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17650/12.08.2014 αίτηση του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.127,33 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17650/12.08.2014 αίτηση του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 115,76 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 115,76 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 του κου ΚΑΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ 
Αρ. Απόφ.: 290/2014    

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 ΚΑΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17667/12.08.2014 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.17665/12-08-2014 αίτησή του, ο ΚΑΪΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 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 ΚΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.899,69 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2010 

Κύρια οφειλή 1.545,20 ευρώ 

Προσαυξήσεις 354,49 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΚΑΪΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 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 ΚΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗ 

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 ΚΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗ 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 δεκαέξι (16) 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 106,94 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 106,94 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: 17667/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17665/12.08.2014 αίτηση του ΚΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.899,69 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:17665/12.08.2014 αίτηση του ΚΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
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και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαέξι (16) 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 106,94 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 106,94 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 εφάπαξ καταβολή των κ.κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΧΑΗΛ, ΠΡΙΦΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑ, GILJOHANN FRANK, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ, ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ, ΛΕΒΕΝΤΗ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Αρ. Απόφ.: 291/2014    

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 

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΧΑΗΛ, ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, 

ΜΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑ, GILJOHANN FRANK, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 

ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ, ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΞΕΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ, ΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16350/28.07.2014 
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.17437/08-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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 1.218,19 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 5/2010 

Κύρια οφειλή 895,10 € 

Προσαυξήσεις 323,29 € 

Είδος οφειλής: Δημοτικά Τέλη 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17386/08-08-2014 αίτησή του, ο ΠΡΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

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 174,94 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 05/2010 

Κύρια οφειλή 115,84 € 

Προσαυξήσεις 59,10 € 

Είδος οφειλής: Δημοτικά Τέλη 

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.16805/31-07-2014 αίτησή της, η ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 144,97 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 108,40 € 

Προσαυξήσεις 36,57 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

5. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.16433/28-07-2014 αίτησή του, ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 336,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2011 

Κύρια οφειλή 272,03 € 

Προσαυξήσεις 64,60 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

6.   Με την υπ’ αριθ.πρωτ.16435/28-07-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ  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 119,64 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2012 

Κύρια οφειλή 105,11 € 

Προσαυξήσεις 14,53 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

7.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17387/08-08-2014 αίτησή του, ο ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 292,12 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 05/2010 

Κύρια οφειλή 204,75 € 

Προσαυξήσεις 87,37 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

8.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17494/11-08-2014 αίτησή της, η ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 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 243,52 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/4/2010 

Κύρια οφειλή 161,27 € 
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Προσαυξήσεις 82,25 € 

Είδος οφειλής: Τέλη. 

9.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17480/11-08-2014 αίτησή του, ο GILJOHANN FRANK του WILHELM 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 2.955,91 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/10/2013 

Κύρια οφειλή 2.747,08 € 

Προσαυξήσεις 208,83 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

10.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17438/08-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  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 2.879,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/02/2010 

Κύρια οφειλή 2.260,86 € 

Προσαυξήσεις 618,14 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση.   

11.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17747/13-08-2014  αίτησή του, ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

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 759,06 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή 532,18 € 

Προσαυξήσεις 226,88 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση.   

12.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 16349/28-07-2014  αίτησή της, η ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ  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. 
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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 379,04 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 332,20 € 

Προσαυξήσεις 46,84 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση.   

13.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 16689/30-07-2014  αίτησή της, η ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ του ΡΑΜΑΔΑΝ 

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 346,17 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή 313,68 € 

Προσαυξήσεις 32,49 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση – Αποχέτευση.  

14.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17601/12-08-2014  αίτησή της, η ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 817,22 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/06/2013 

Κύρια οφειλή 727,01 € 

Προσαυξήσεις 90,21 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

15.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17511/11-08-2014  αίτησή της, η ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 261,42 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 198,85 € 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 318 από 372 

Προσαυξήσεις 62,57 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

16.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17272/06-08-2014  αίτησή της, η ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 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 127,55 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 04/2012 

Κύρια οφειλή 109,36 € 

Προσαυξήσεις 18,19 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

17.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17636/12-08-2014 αίτησή του, ο ΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΡΕΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΚΡΕΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

224,59 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/02/2010 

Κύρια οφειλή 175,59 € 

Προσαυξήσεις 49,00 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

18.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17655/12-08-2014 αίτησή της, η ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΘΩΜΑ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

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 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 244,24 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή 190,96 € 

Προσαυξήσεις 53,28 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

19.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17768/13-08-2014 αίτησή του, ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΙΕΠΟΥΡΗ 

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 της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΙΕΠΟΥΡΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 396,39 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2012 

Κύρια οφειλή 341,34 € 

Προσαυξήσεις 55,05 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

20.  Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 17261/06-08-2014 αίτησή του, ο ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

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 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

6.476,09 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 4.205,86 € 

Προσαυξήσεις 2.270,23 € 

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 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ 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 895,10 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 323,29 Ευρώ.  

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 115,84 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 59,10 Ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 108,40 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 36,57 ευρώ.  
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Δ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 272,03 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 64,60 ευρώ.  

Ε. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ 

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 105,11 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

ποσού 14,53 ευρώ.  

Ζ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 204,75 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 87,37 ευρώ.  

Η. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ 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 161,27 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 82,25 ευρώ.  

Θ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του GILJOHANN FRANK του 

WILHELM 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 2.747,08 ευρώ, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων, συνολικού ποσού 208,83 ευρώ.  

Ι. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 2.260,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων, συνολικού ποσού 618,14 ευρώ.  

Κ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 532,18 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 226,88 ευρώ.  
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Λ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 

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 332,20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

ποσού 46,84 ευρώ.  

Μ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ του 

ΡΑΜΑΔΑΝ 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 313,68 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 32,49 ευρώ.  

Ν. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 727,01 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 90,21 ευρώ.  

Ξ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ 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 198,85 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 62,57 ευρώ.  

Ο. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

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 109,36 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

ποσού 18,19 ευρώ.  

Π. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΡΕΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 175,59 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 49,00 ευρώ.  

Ρ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 190,96 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 53,28 ευρώ.  
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Σ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΙΕΠΟΥΡΗ 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 341,34 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 

55,05 ευρώ.  

Τ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ 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 4.205,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων, συνολικού ποσού 2.270,23 ευρώ.  

Υ. 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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 16350/28.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17437/08-08-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17386/08-08-2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16805/31-07-2014 αίτηση της ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16433/28-07-2014 αίτηση του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16435/28-07-2014 αίτηση του ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17387/08-08-2014 αίτηση του ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
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- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17494/11-08-2014 αίτηση της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17480/11-08-2014 αίτηση του GILJOHANN FRANK του WILHELM που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17438/08-08-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17747/13-08-2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16349/28-07-2014  αίτηση της ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16689/30-07-2014  αίτηση της ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ του ΡΑΜΑΔΑΝ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17601/12-08-2014 αίτηση της ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17511/11-08-2014  αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17272/06-08-2014  αίτηση της ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17636/12-08-2014 αίτηση του ΡΟΥΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΚΡΕΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17655/12-08-2014 αίτηση της ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του ΘΩΜΑ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17768/13-08-2014 αίτηση του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του 
ΣΑΡΑΝΤΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΙΕΠΟΥΡΗ 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17261/06-08-2014 αίτηση του ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται: 
1. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17437/08-08-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17386/08-08-2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
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3. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16805/31-07-2014 αίτηση της ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
4. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16433/28-07-2014 αίτηση του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
5. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16435/28-07-2014 αίτηση του ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
6. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17387/08-08-2014 αίτηση του ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
7. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17494/11-08-2014 αίτηση της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
8. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17480/11-08-2014 αίτηση του GILJOHANN FRANK του WILHELM που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
9. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17438/08-08-2014 αίτηση του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
10. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17747/13-08-2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 
11. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16349/28-07-2014  αίτηση της ΓΚΟΡΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
12. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16689/30-07-2014  αίτηση της ΜΠΙΜΠΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ του ΡΑΜΑΔΑΝ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
13. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17601/12-08-2014 αίτηση της ΛΕΒΕΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
14. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17511/11-08-2014  αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
15. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17272/06-08-2014  αίτηση της ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 
16. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17636/12-08-2014 αίτηση του ΡΟΥΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΚΡΕΟΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
17. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17655/12-08-2014 αίτηση της ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του ΘΩΜΑ που ζήτησε 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
18. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17768/13-08-2014 αίτηση του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του 
ΣΑΡΑΝΤΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΛΙΕΠΟΥΡΗ 
19. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 17261/06-08-2014 αίτηση του ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 
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20.  Η εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών 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 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 292/2014    

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 ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΣΝΤΙΝΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17234/06.08.2014 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.17233/06/08/2014 αίτησή του ο ΜΠΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 2.221,26 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2006 

Κύρια οφειλή 1.258,20 ευρώ 

Προσαυξήσεις 963,06 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  
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4. Ο ΜΠΑΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 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 

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ 17233/06/08/2014 αίτηση του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 2.221,26 €  

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

του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 οκτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 157,28 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17233/06.08.2014 αίτηση του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.221,26 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17233/06.08.2014 αίτηση του ΜΠΑΣΤΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε οκτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 157,28 ευρώ.   
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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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 293/2014    

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 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17661/12.08.2014 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.17651/12/08/2014 αίτησή του ο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 

ΘΩΜΑ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 2.588,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2005 

Κύρια οφειλή 1.435,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.152,47 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ 
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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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

του ΘΩΜΑ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 εννιά (9) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,50 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17661/12.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17651/12.08.2014 αίτηση του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.588,00 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17651/12.08.2014 αίτηση του ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε εννιά (9) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,50 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 294/2014    

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 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 329 από 372 

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

δόσεις του κου ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17702/13.08.2014 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.17694/13/08/2014 αίτησή του ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.896,06 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2006 

Κύρια οφειλή 1.118,34 ευρώ 

Προσαυξήσεις 777,72 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

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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 Α) 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 επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,76 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17702/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17694/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.896,06 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17694/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,76 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 295/2014    

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 

εφάπαξ καταβολή του κου ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17771/13.08.2014 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:  
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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. 17759/13-08-2014 αίτησή του, ο ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

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 283,19 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2010 

Κύρια οφειλή 225,76 € 

Προσαυξήσεις 57,43 € 

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 ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 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 225,76 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 57,43 Ευρώ.  

Β. 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 
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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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17771/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17759/13.08.2014 αίτηση του ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ που 
ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 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 225,76 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων, συνολικού ποσού 57,43 ευρώ.  
Η εξόφληση των ρυθμιζόμενων οφειλών 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 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 296/2014    

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 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17443/08.08.2014 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’ 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003620_N0000001696_S0000007636
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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.17442/08/08/2014 αίτησή του ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 604,11 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2009 

Κύρια οφειλή 384,03 ευρώ 

Προσαυξήσεις 220,08 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 δυο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

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

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 192,02 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17443/08.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17442/08.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 604,11 €  
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17442/08.08.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δυο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 192,02 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις της κας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (οφειλές έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 297/2014    

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 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17754/13.08.2014 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.17742/13/08/2014 αίτησή της η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί 

έως 31/12/2009 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 έως 

31/12/2009 οφειλές της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.265,75 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2007 

Κύρια οφειλή 737,73 ευρώ 

Προσαυξήσεις 528,02 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Η ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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:  

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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 της σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 184,43 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17754/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17742/13.08.2014 αίτηση της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.265,75 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17742/13.08.2014 αίτηση της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
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έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 184,43 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή της κας ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ (οφειλές έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 298/2014    

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 

εφάπαξ καταβολή  της κας ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16921/04.08.2014 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.16913/04/08/2014 αίτησή της η ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 321,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 
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Κύρια οφειλή 196,47 ευρώ 

Προσαυξήσεις 125,16 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

6.α) Η  ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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:  

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 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 196,47 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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 16921/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16913/04.08.014 αίτηση της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 321,63 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16913/04.08.014 αίτηση της ΛΙΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
για την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 196,47 ευρώ.   
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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 ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  
Αρ. Απόφ.: 299/2014    

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 ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17813/14.08.2014 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.17809/14-08-2014 αίτησή του, ο ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

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 ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.313,76 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή 1.065,98 ευρώ 

Προσαυξήσεις 247,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  
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4.Ο ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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 ΠΡΙΦΤΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

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 ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 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  έντεκα (11) 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 105,59 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 105,59 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17813/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17809/14.08.2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.313,76 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17809/14.08.2014 αίτηση του ΠΡΙΦΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε  έντεκα (11) 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 105,59 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 105,59 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 ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Αρ. Απόφ.: 300/2014    

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 ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ: 17816/14.08.2014 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:  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 342 από 372 

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.17807/14-08-2014 αίτησή του, ο ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 2.315,55 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 1.914,97 ευρώ 

Προσαυξήσεις 400,58 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 δεκαοχτώ (18) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,13 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 118,13 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: 
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- 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: 17816/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17807/14.08.2014 αίτηση του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσό 2.315,55 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17807/14.08.2014 αίτηση του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 
01.01.2010 και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαοχτώ (18) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 118,13 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει 
σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6791%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 118,13 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 του κου ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 301/2014    

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 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:17709/13.08.2014 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) 

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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2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17707/13/08/2014 αίτησή του ο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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. 

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

31/12/2009 οφειλές του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 3.676,18 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 2.236,37 ευρώ 

Προσαυξήσεις 1.439,81 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 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 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) 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 τέσσερις (14) δόσεις, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,74 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) 

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.3801/2009 

- Την αριθμ. πρωτ: 17709/13.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 17707/13.08.2014 αίτηση του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 3.676,18 €  
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17707/13.08.2014 αίτηση του ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 με δόσεις και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δέκα τέσσερις (14) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 
των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 159,74 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
Αρ. Απόφ.: 302/2014    

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 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 17703/13.08.2014 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.17691/13-08-2014 αίτησή του, ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 2.633,91 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 2.044,97 ευρώ 

Προσαυξήσεις 588,94 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

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 ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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  είκοσι δύο (22) 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 106,17 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 106,17 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.  

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: 17813/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17691/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.633,91 € 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  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:17691/13.08.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε  είκοσι δύο (22) 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 106,17 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 106,17 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 ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ  
Αρ. Απόφ.: 303/2014    

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 ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 
17828/14.08.2014 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.17827/14-08-2014 αίτησή του, ο ΜΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 839,33 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή 720,54 ευρώ 

Προσαυξήσεις 118,79 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  
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4.Ο ΜΠΙΑΣ 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 για τον ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 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 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 109,23 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 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 109,23 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αριθμ. πρωτ: 17828/14.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17827/14.08.2014 αίτηση του ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 839,33 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17827/14.08.2014 αίτηση του ΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε 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 109,23 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 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 109,23 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 αιτημάτων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή των κ.κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
ΠΕΡΓΙΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ, ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (οφειλές έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 304/2014    

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

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

εφάπαξ καταβολή των κ.κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΠΕΡΓΙΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 

ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ, ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:16436/28.07.2014 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’), 

 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.17760/13/08/2014 αίτησή του ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

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

βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 569,86 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 358,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις 211,33 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17260/06/08/2014 αίτησή του ο ΠΕΡΓΙΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 2.651,92 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2003 

Κύρια οφειλή 1.155,52 ευρώ 

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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Προσαυξήσεις 1.496,40 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΤΕΛΗ  

4. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17436/08/08/2014 αίτησή της η ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 467,36 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 287,56 ευρώ 

Προσαυξήσεις 179,80 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

5. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17384/08/08/2014 αίτησή του ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 392,99 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 239,18 ευρώ 

Προσαυξήσεις 153,81 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΔΗΜ. ΤΕΛΗ 

6. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.16437/28/07/2014 αίτησή του ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ του 

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

βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.019,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2001 

Κύρια οφειλή 365,46 ευρώ 

Προσαυξήσεις 654,17 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΤΕΛΗ 

7. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.16542/29/07/2014 αίτησή της η ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 
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 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 480,21 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 297,70 ευρώ 

Προσαυξήσεις 182,51 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

8. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17126/05/08/2014 αίτησή του ο ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 

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

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 604,80 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 360,00 ευρώ 

Προσαυξήσεις 244,80 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

9. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17492/11/08/2014 αίτησή της η ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 245,16 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2008 

Κύρια οφειλή 151,82 ευρώ 

Προσαυξήσεις 93,34 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΤΕΛΗ 

10. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17656/12/08/2014 αίτησή της η ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΘΩΜΑ ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς 

το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 467,17 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2005 

Κύρια οφειλή 251,69 ευρώ 
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Προσαυξήσεις 215,48 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

11. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17806/14/08/2014 αίτησή του ο ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 

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

βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 530,10 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2003 

Κύρια οφειλή 273,67 ευρώ 

Προσαυξήσεις 256,43 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

12. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.17836/14/08/2014 αίτησή της η ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 

31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

387,47 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2009 

Κύρια οφειλή 243,69 ευρώ 

Προσαυξήσεις 143,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΤΕΛΗ 

13.α) Ο  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

β) Ο ΠΕΡΓΙΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ 

γ) Η  ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

δ) Ο  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

ε) Ο  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

ζ) Η  ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της 
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Σελίδα 359 από 372 

η) Ο  ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

θ) Η  ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

Ι) Η  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ του ΘΩΜΑ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

κ) Ο  ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

λ) Η  ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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:  

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 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με 

το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 358,53 ευρώ.   

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 1.155,52 ευρώ.   

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 287,56 ευρώ.   

Δ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 239,18 ευρώ.   

Ε. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 365,46 ευρώ.   

Ζ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 297,70 ευρώ.   

Η. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 
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την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 360,00 ευρώ.   

Θ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 151,82 ευρώ.   

Ι. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 251,69 ευρώ.   

Ι. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 273,67 ευρώ.   

Κ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 

ειδικότερα: 

 Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των 

σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009 δηλαδή, 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 243,69 ευρώ.   
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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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 16350/28.07.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17760/13/08/2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 569,86 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17260/06/08/2014 αίτηση του ΠΕΡΓΙΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 2.651,92 €. 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17436/08/08/2014 αίτηση της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών της 467,36 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17384/08/08/2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών του 392,99 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 16437/28/07/2014 αίτηση του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
Το συνολικό ύψος των οφειλών του 1.019,63 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 16542/29/07/2014 αίτηση της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών της 480,21 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17126/05/08/2014 αίτηση του ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών του 604,80 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17492/11/08/2014 αίτηση της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ. Το 
συνολικό ύψος των οφειλών της 245,16 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17656/12/08/2014 αίτηση της ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του ΘΩΜΑ. Το συνολικό 
ύψος των οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ 467,17 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17806/14/08/2014 αίτηση του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
Το συνολικό ύψος των οφειλών του 530,10 €  

- Την υπ’ αριθ.πρωτ 17836/14/08/2014 αίτηση της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Το συνολικό 
ύψος των οφειλών της 387,47 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται τις ανωτέρω αιτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί έως την 31-12-2009: 

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με 
το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
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την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 358,53 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 1.155,52 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 287,56 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 239,18 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 365,46 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 297,70 ευρώ.   
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- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 360,00 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΜΠΕΣΣΙΟΥΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 151,82 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 251,69 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 273,67 ευρώ.   

- Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΤΣΙΡΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της εφάπαξ δόσης καταβολής ανέρχεται σε 243,69 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αρ. Απόφ.: 305/2014    

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

δόσεις του κου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:16999/04.08.2014 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.16997/04-08-2014 αίτησή του, ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1493.55 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2011 

Κύρια οφειλή 1186.26 ευρώ 

Προσαυξήσεις 307.28 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 

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

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 δώδεκα (12) 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 108.63 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 108.63 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: 16999/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16997/04.08.2014 αίτηση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.493,55 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 16997/04.08.2014 αίτηση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δώδεκα (12) 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 108.63 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 108.63 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 της κας ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
Αρ. Απόφ.: 306/2014    

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 ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:17555/11.08.2014 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.17551/11-08-2014 αίτησή της, η ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 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 ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.047,79 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2010 

Κύρια οφειλή 817,46 ευρώ 

Προσαυξήσεις 230,33 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 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 ΡΟΥΠΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 

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 ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 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 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 111,26 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 111,26 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: 16999/04.08.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17551/11.08.2014  αίτηση της ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.047,79 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 
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- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 17551/11.08.2014  αίτηση της ΡΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής από 01.01.2010 
και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 111,26 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 111,26 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.  
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

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