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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  1 9 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 1 Δεκεμβρίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 13:30 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 25.11.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 

Απόντα μέλη : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (έγκριση των αρ. πρωτ: 23858, 
23859 και 23860/2014 πρακτικών της Επιτροπής Συντήρησης Οχημάτων)  
Αρ. Απόφ.: 338/2014    

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 «συντηρήσεων και επισκευών 

οχημάτων του Δήμου Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την 

εφαρμογή του ΠΔ 28/80», η διαδικασία για την επισκευή, συντήρηση, αγορά ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ κλπ, καθορίζεται από τις διατάξεις της αριθμ. 
3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-
4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας.  

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν διαθέτει δικά του συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων και έτσι η συντήρηση και επισκευή αυτών γίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία. 

Για όλες τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες καθώς και την προμήθεια των ανταλλακτικών 
εισηγείται η αρμόδια «Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων» η οποία συγκροτήθηκε με την 
υπ’ αριθμ.33/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο 
«δελτίο ή εντολή επιθεώρησης» που εκδίδει κάθε φορά το Γραφείο Κίνησης. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Επιτροπή Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων με το από 30.10.2014 
πρακτικό της (αρ. πρωτ: 23858/30.10.2014), εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 
οχημάτων: 
1. ΚΗΙ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 

προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 354,20 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

2. ΜΕ-30416  (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 337,16 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

3. ΚΗΙ 3057 (FORD ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ 
ΜΟΣΧΟΝΑ., προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 219,78 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

4. ΚΗΙ 3020  (ΝΤΑΛΙΚΑ ΓΑΝΤΖΟΣ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κου ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 222,02 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

5. ΚΗΟ 6171  (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου η επισκευή ανέρχεται σε 265,56 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.   

6. ΚΗΙ 7311 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 139,23 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. ΚΗΟ 6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 120,84 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

8. ΚΗΙ 3195  (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 569,36 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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9. ΜΕ 30416 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 274,47 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

10. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 511,38 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

11. ΚΗΙ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 271,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

12. ΚΗΗ 5536 (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 51,66 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

13. ΚΗΟ 6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 153,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
14. ΚΗΙ 3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 

προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 266,41 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

15. ΚΗΙ 3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΛΟΥΚΑ ΜΟΣΧΟΝΑ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 342,92 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. ΚΗΙ 7311 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.082,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

17. ΜΕ 88161 (ΣΑΡΩΘΡΟ: Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 688,80 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

18. ΚΗΟ 5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
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κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 565,80 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

19. ΚΗΗ 5520 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 2.995,05 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

20. ΜΕ 62327 (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 436,65 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

21. ΚΗΟ 6022 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 393,60 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

22. ΚΗΙ 7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 2.998,90 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

23. ΚΗΟ 6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΡΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 1.094,70 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Με το από 04.11.2014 πρακτικό της (αρ. πρωτ: 23859/04.11.20140, η Επιτροπή εισηγείται την 

συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 
1. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στην ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 

προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 2870,82 €  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

2. ΚΗO 6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στην Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 
605,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. ΚΗΙ-7345 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Το όχημα στάλθηκε στον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά 
του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 73,80€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 
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4. ΚΗΙ 3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Για το παραπάνω όχημα, θα πρέπει να γίνει συντήρηση κινητήρα  
υπερκατασκευής (πρέσα). Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 135,30 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 

5. ΚΗΟ 6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 178,35 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

6. ΚΗΟ 6171 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ):  Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η αντικατάσταση ανέρχεται σε 239,85 €  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

7. ΚΗΗ 2170 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου η επισκευή του ανέρχεται σε 147,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

8. ΚΗΗ 5531 (ΥΔΡΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε  147,60 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

9. ΚΗΗ 2213 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 110,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

10. ΚΗΙ 3020 (ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 184,50 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. 

11. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραιτήτων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 67,65 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

12. ΚΗΟ 6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε 98,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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13. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών ανέρχεται σε  24,60 40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

14. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται   σε  233,70 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

15. ΚΗΙ 3020 (ΝΤΑΛΙΚΑ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται σε 209,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

16. ΜΕ 101575 (ΣΚΟΥΠΑ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η τιμή των ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται σε 159,90 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

17. ΜΕ 101575 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 307 ,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

18. ΚΗΟ 6144 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 49,20 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

19. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 356,70 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

20. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 227,55 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

21. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 239,85 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

22. ΚΗΙ 3020 (ΝΤΑΛΙΚΑ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 369,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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23. ME 101575 (ΣΚΟΥΠΑ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 184,50 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24. ΚΗΗ 2285 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 24,60 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

25. ΚΗΙ 3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 92,25 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

26. ΚΗΙ 3020 (ΝΤΑΛΙΚΑ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να 
γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 184,50 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.    

27. ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 282,90 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

28. ΚΗΙ 7345 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε147,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

29. ΚΗΙ  7311 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του 
συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 67,65 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

30. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 67,65 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

31. ΚΗΙ 3195 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 67,65  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

32. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 104,55 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

33. ΜΕ 123806 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ): Το όχημα στάλθηκε στο συνεργείο του κ. ΔΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 24,60 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

34. ΚΗΟ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ): Το όχημα στάλθηκε στο φανοποιείο του κ. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
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κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 381,30 €  συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
Με το από 30.10.2014 (αρ. πρωτ: 23860/30.10.2014) πρακτικό της, η Επιτροπή εισηγείται την 
συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων οχημάτων: 
1. ΚΗΙ 3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ) 
2. KHI 3020 (ΝΤΑΛΙΚΑ) 
3. ΚΗΟ 5635 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
4. ΚΗΟ 6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
5. ΚΗΟ 6036 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
6. ΚΗΙ 7307 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
7. ΚΗΙ 3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ) 
8. ΚΗΙ 7311 (ΠΟΥΛΜΑΝ) 
9. ΚΗΟ 3024 (ΠΟΥΛΜΑΝ 
10. ΚΗΟ 3022 (ΠΟΥΛΜΑΝ)  
11. ΚΗΙ 7310 (ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)   
12. ΚΗΟ 6093 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
Για τα παραπάνω οχήματα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου.  
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ το κόστος ανέρχεται σε 
442,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
13.  ΚΗΟ 6120 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
14. ΚΗΟ 6032 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ) 
Για τα παραπάνω οχήματα, θα πρέπει να γίνει επισκευή ταχογράφου. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ η επισκευή τους ανέρχεται σε 295,20 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
15. ΚΗΙ 3088 (ΚΑΔΟΦΟΡΟ):  (α) αλλαγή ωρολογίου και συστήματος καταγραφής οδήγησης, κόστος 

147,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  (β) αλλαγή παλμοδότη ταχογράφου στο σασμάν, κόστος 
184,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου 
ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

16. ΚΗΟ 6040 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): επισκευή ταχογράφου, κόστος 147,60 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

17. ΚΗΟ 5635  (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): επισκευή ταχογράφου, κόστος 147,60 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου ΚΑΛΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. 

18. ΚΗΟ 2221 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. 
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Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 123,85 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

19. ΚΗΙ 3140 (ΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 104,55 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

20. ΚΗΟ 6038 (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. 
Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 116,85 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

21. ΚΗΥ 8431 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 123,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

22. ΚΗΙ 7324 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 123,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

23. ΜΕ 88161 (ΣΑΡΩΘΡΟ): Το όχημα στάλθηκε στο ηλεκτρολογείο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την 
κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου, η επισκευή ανέρχεται σε 73,80 € συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

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

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

− Την υπ’ αριθμ. 44321/98/19-6-1980 Γενική Διαταγή περί «παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
του ΠΔ 28/80», 

− Την υπ’ αριθμ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, 

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

− Τα αρ. πρωτ: 23858/30.10.2014, 23859/04.11.2014 και 23860/30.10.2014 πρακτικά της 
Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  
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α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για την επισκευή των οχημάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα αρ. πρωτ: 23858/30.10.2014, 23859/04.11.2014 και 23860/30.10.2014 πρακτικά της Επιτροπής 
Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων, ως κατωτέρω: 
αρ. πρωτ: 23858/30.10.2014 πρακτικό 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ 10-6263 10-6671 20-6263 20-6671 70-6263 70-6671 
1 ΚΗΙ 3022 307,50 46,74         
2 ΜΕ 30416     73,80 263,36     
3 ΚΗΙ 3057     83,03 136,28     
4 ΚΗΙ 3020     222,02       
5 ΚΗΟ 6171     36,90 229,52     
6 ΚΗΙ 7311 98,40 40,84         
7 ΚΗΟ 6171     101,47 19,37     
8 ΚΗΙ 3195     33,82 535,54     
9 ΜΕ 30416     135,30 139,17     
10 ΚΗΟ 6120     202,95 308,43     
11 ΚΗΙ 3022 61,50 209,89         
12 ΚΗΗ 5536 36,90 14,76         
13 ΚΗΟ 6171   153,01         
14 ΚΗΙ 3195     36,90 229,51     
15 ΚΗΙ 3195     342,92       
16 ΚΗΙ 7311 1.082,40           
17 ΜΕ 88161     578,10 110,70     
18 ΚΗΟ 5635     147,60 418,20     
19 ΚΗΗ 5520     553,50 2.441,55     
20 ΜΕ 62327     221,40 215,25     
21 ΚΗΟ 6022         246,00 147,60 
22 ΚΗΙ 7307             
23 ΚΗΟ 6032     307,50 787,20     
  ΣΥΝΟΛΑ 1.586,70 465,24 3.077,21 5.834,08 246,00 147,60 

αρ. πρωτ: 23859/04.11.2014 πρακτικό 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ 10-6263 10-6671 20-6263 20-6671 30-6263 30-6672 35-6263 70-6671 
1 ΚΗΟ 6120     2.724,45 72,52         
2 ΚΗΟ 6032       605,24         
3 ΚΗΙ 7345 73,80               
4 ΚΗΙ 3195     135,30           
5 ΚΗΟ 6171     178,35           
6 ΚΗΟ 6171     239,85           
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7 ΚΗΗ 2170     147,69           
8 ΚΗΗ 5531               147,60 
9 ΚΗΗ 2213       110,70         
10 ΚΗΙ 3020       184,50         
11 ΜΕ 123806           67,65     
12 ΚΗΟ 6032       98,40         
13 ΜΕ 123806           24,60     
14 ΜΕ 123806           233,70     
15 ΚΗΙ 3020       209,10         
16 ΜΕ 101575       159,90         
17 ΜΕ 101575     307,50           
18 ΚΗΟ 6144     49,20           
19 ΚΗΟ 6120     356,70           
20 ΚΗΟ 6120     227,55           
21 ΚΗΟ 6120     239,85           
22 ΚΗΙ 3020     369,00           
23 ΜΕ 101575     184,50           
24 ΚΗΗ 2285             24,60   
25 ΚΗΙ 3195     92,25           
26 ΚΗΙ 3020     184,50           
27 ΚΗΙ 6120     282,90           
28 ΚΗΙ 7345 147,60               
29 ΚΗΙ 7311 67,65               
30 ΜΕ 123806         67,65       
31 ΚΗΙ 3195     67,65           
32 ΜΕ 123806        104,55       
33 ΜΕ 123806         24,60       
34 ΚΗΟ 3022 381,30               

  ΣΥΝΟΛΑ 670,35 0,00 5.787,24 1.440,36 196,80 325,95 24,60 147,60 
 
αρ. πρωτ: 23860/30.10.2014 πρακτικό  

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ 10-6263 20-6263 20-6671 25-6263 35-6263 35-6671 
1 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ         36,90   
2 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ 110,70           
3 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ   295,20         
4 ΚΗΙ 3088     332,10       
5 ΚΗΟ 6040   147,60         
6 ΚΗΟ 5635   147,60         
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7 ΚΗΟ 2221   123,85         
8 ΚΗΙ 3140           104,55 
9 ΚΗΟ 6038   116,85         
10 KHY 8431       123,00     
11 KHI 7324       123,00     
12 ME 88161       73,80     
  ΣΥΝΟΛΑ 110,70 831,10 332,10 319,80 36,90 104,55 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις εκτέλεσης εργασιών επισκευής 
και προμήθειας ανταλλακτικών. 
Γ. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των αναδόχων και με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 187Α/2014, ποσού 
11.000,00 ευρώ που εκδόθηκε με την αριθμ.314/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 339/2014    

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

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 187Α/2014, ποσού 11.000,00 ευρώ που εκδόθηκε με την 

αριθμ.314/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 24917/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 314/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

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

οικονομικού έτους 2014, για την αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας 

και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

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

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

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

30.11.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

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

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε το ποσό των  10.999,30 ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό των 0,70 ευρώ επεστράφη 

με το γραμμάτιο είσπραξης 920. 

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

διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού». 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την υπ’ αριθμ.314/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 24917/17.11.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 187Α/2014, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικόλαο Μαργαρίτη ΔΕ1, με βαθμό Δ’, από 
υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί για την αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης για τη 
Δημοτική Ενότητα Κερατέας και την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (οφειλές 
ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 340/2014    

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 ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (οφειλές ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24738/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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  

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
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• Ν.3649/08 άρθρο 26 παρ. 2 και 3 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.24393/11-11-2014 αίτησή της, η ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. προς το Δήμο, που 

έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 891,61 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/09/2007 

Κύρια οφειλή: 523,46 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 368,15 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

6.α) Η  ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του  ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. 

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ν. :  

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 ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν.  προς 

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

36 - 6/6/2014)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 523,46 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 υπ’ αριθ. πρωτ.24393/11.11.2014 αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ποσού  891,61 ευρώ,  

- Την αρ. πρωτ: 24738/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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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αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24393/11.11.2014 αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 καταβολής ανέρχεται σε 523,46 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (οφειλές ΤΣΟΠΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 341/2014    

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 

ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (οφειλές ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24737/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24390/11-11-2014 αίτησή της, η ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. 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  ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1.432,53 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή 1.125,52 ευρώ 

Προσαυξήσεις 307,01 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. 

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

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ν., 

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

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

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν. 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 112,35 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 11/11/2014 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 112,35 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.  

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: 24737/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24390/11.11.2014 αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ν., ποσού 1.432,53 ευρώ, όπως 
προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:  24390/11.11.2014 αίτηση της ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΣΟΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 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 112,35 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 11/11/2014 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 112,35 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 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (οφειλές ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 342/2014    

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 

ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (οφειλές ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24451/12.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24449/12-11-2014 αίτησή της, η ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 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 του ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ε.  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1.628,34 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2010 

Κύρια οφειλή 1.302,91 ευρώ 

Προσαυξήσεις 325,43 ευρώ 
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Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ε. 

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

του Ε., 

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

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

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 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 του σε (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 119,10 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 12/11/2014 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 119,10 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 24449/12-11-2014 αίτηση της ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών του κου ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ε., ποσού 1.628,34 ευρώ, όπως 
προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24449/12.11.2014 αίτηση της ΡΕΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΕΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 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 119,10 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 12/11/2014 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 119,10 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 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩΣ (οφειλές 
από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 343/2014    

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 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩΣ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24501/12.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24500 /12-11-2014 αίτησή της, η ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩ του 
ΦΩΦΗ 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 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩΣ του ΦΩΦΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 
ποσό των 631,32 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 
Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2011 
Κύρια οφειλή 531,33 ευρώ 
Προσαυξήσεις 99,99 ευρώ 
Είδος οφειλής : Ύδρευση 
4.Η ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩ του ΦΩΦΗ 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 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-
ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩ του ΦΩΦΗ, 
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 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΦΡΟΣΩΣ του ΦΩΦΗ 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 (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 112,52 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 12/11/2014 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 112,52ευρώ. 
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 αρ. πρωτ: 24501/12.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24500/12.11.2014 αίτηση της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ- ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΟΣΩΣ του 
ΦΩΦΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 631,32 € 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: 24500/12.11.2014 αίτηση της κας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΦΡΟΣΩΣ του ΦΩΦΗ, 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 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 112,52 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 12/11/2014 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 112,52 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 
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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 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 344/2014    

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 

ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24351/11.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24350/11-11-2014 αίτησή της, η ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ  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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 288,01 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2011 

Κύρια οφειλή: 248,32 ευρώ 

Προσαυξήσεις 39,69 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 

5. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, την Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 45081/1997 (ΦΕΚ 1029/Β/24-11-1997) και σχετικά με την 

ΥΠ.ΟΙΚ. 1020803/930-25/0016/ΠΟΛ.1045/12.2.1998, διότι το κεφάλαιο της εν λόγω οφειλής είναι κάτω 

του ποσού των 293,47 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 24350/11-11-2014 αίτηση της ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών 288,01 € της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 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 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 129,44 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 11/11/2014 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 129,44 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.  

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 αρ. πρωτ: 24351/11.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24350/11.11.2014 αίτηση της ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ποσού 288,01 
ευρώ,  όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24350/11.11.2014 αίτηση της ΚΟΤΣΑΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 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 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 129,44 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
υπαγωγής την 11/11/2014 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 129,44 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 εφάπαξ καταβολή των κ.κ. ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 345/2014    

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. ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 

01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24410/11.11.2014 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).  

Β. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 

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

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

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

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

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

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

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

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

και των προστίμων. 

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

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

και των προστίμων. 

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 31 από 247 

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 24407/11-11-2014 αίτησή του, ο ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

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

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 547,14 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2011 

Κύρια οφειλή: 437,73 € 

Προσαυξήσεις 109,41 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 24408/11-11-2014 αίτησή του, ο ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

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

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 850,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2014 

Κύρια οφειλή: 680,36 € 

Προσαυξήσεις 170,27 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

3. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 24409/11-11-2014 αίτησή του, ο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

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

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

149,45 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2011 

Κύρια οφειλή 115,12 € 

Προσαυξήσεις 34,33 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση. 

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

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 24407/11-11-2014 αίτησή του ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 

3. Την υπ’ αριθ.πρωτ.24408/11-11-2014 αίτησή του ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 
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4. Την υπ’ αριθ.πρωτ.24409/11-11-2014 αίτησή του ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 437,73 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 109,41 Ευρώ.  

Β. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 680,36 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού  170,27 ευρώ.  

Γ. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 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 115,12 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 34,33 ευρώ.  

Δ. 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. 24410/11.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24407/11-11-2014 αίτηση του ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.24408/11-11-2014 αίτηση του ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.24409/11-11-2014 αίτηση του ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του. 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24407/11.11.2014 αίτηση του ΣΟΦΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 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 437,73 ευρώ, 
με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 109,41 Ευρώ.  
Β. Αποδέχεται την υπ’ αριθ.πρωτ.24408/11.11.2014 αίτηση του ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ σχετικά με 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 και ειδικότερα: την εφάπαξ 
καταβολή του ποσού 680,36 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού  170,27 ευρώ.  
Γ. Αποδέχεται την υπ’ αριθ.πρωτ.24409/11.11.2014 αίτηση του ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
σχετικά με 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 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του 
ποσού 115,12 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 34,33 ευρώ.  
Δ. 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 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σχετικά με υπόλοιπο 
πληρωμής εκτελεσθέντος έργου βάση της δικαστικής απόφασης με αριθμό εκδόσεως 298/2014 
Αρ. Απόφ.: 346/2014    

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 «αιτήματος ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

σχετικά με υπόλοιπο πληρωμής εκτελεσθέντος έργου βάση της δικαστικής απόφασης με αριθμό 

εκδόσεως 298/2014», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
1. Στις 7 Μαρτίου 2014 επιδόθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ.298/2014 

αναγνωριστικής απόφασης Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο), σύμφωνα με την οποία ο Δήμος 
Λαυρεωτικής οφείλει να καταβάλει στον κο Συμεωνίδη Βασίλη του Μιλτιάδη, Πολιτικό Μηχανικό 
Ε.Δ.Ε. το ποσό των 251.104,68 ευρώ, νομιμότοκα από την επίδοση της αγωγής, ως πληρωμή των 
εκτελεσθέντων εργασιών: «Κατασκευή γέφυρας κα ασφαλτόστρωση οδού 25ης Μαρτίου στη 
Διψέλιζα Δήμου Κερατέας». 

2. Με την αριθμ. πρωτ: 11879/04.06.2014 αίτησή του, ο ανωτέρω αιτείται την πληρωμή του, σύμφωνα 
με την αριθμ. 298/2014 αναγνωριστική απόφαση.  
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3. Με την αριθμ. πρωτ: 14194/27.06.2014 αίτησή του, ο κος Συμεωνίδης αιτείται την εξόφληση, έστω 
και με διακανονισμό της αριθμ.298/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με την καταβολή του 
συνολικού ποσού των 375.631,94 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως: 

(α) για κεφάλαιο το ποσό των 251.104,68 ευρώ 
(β) για νόμιμο τόκο (για το χρονικό διάστημα από 05.12.2008 έως 27.06.2014), το ποσό των 

120.767,26 ευρώ 
(γ) για δικαστικά έξοδα το ποσό των 3.760,00 ευρώ 

4. Με την υπ’ αριθμ.129/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού των 
50.000,00 ευρώ μέχρι τις 31.08.2014. 

5. Με την αρ. πρωτ:23713/30.10.2014 αίτησή του, ο κος Συμεωνίδης αιτείται την πληρωμή του 
υπολοίπου ποσού των 325.631,94 ευρώ. 
Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε την καταβολή του υπολοίπου ποσού των 325.631,94 

ευρώ στον κο Συμεωνίδη Βασίλη, σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 20.351,99 ευρώ ως 
ακολούθως: 

1η δόση Το αργότερο έως 31.01.2014 9η δόση Το αργότερο έως 30.09.2015 

2η δόση Το αργότερο έως 28.02.2015 10η δόση  Το αργότερο έως 30.10.2015 

3η δόση Το αργότερο έως 30.03.2015 11η δόση Το αργότερο έως 30.11.2015 

4η δόση Το αργότερο έως 30.04.2015 12η δόση Το αργότερο έως 31.12.2015 

5η δόση Το αργότερο έως 30.05.2015 13η δόση Το αργότερο έως 30.01.2016 

6η δόση Το αργότερο έως 30.06.2015 14η δόση Το αργότερο έως 28.02.2016 

7η δόση Το αργότερο έως 30.07.2015 15η δόση Το αργότερο έως30.03.2016 

8η δόση Το αργότερο έως 30.08.2015 16η δόση Το αργότερο έως 30.04.2016 
Επιπλέον, πρότεινε να μην καταβληθεί στον κο Β. Συμεωνίδη κανένα άλλο χρηματικό ποσό το 

οποίο αφορά στους τόκους υπερημερίας από την ημέρα υπογραφής σχετικού συμφωνητικού και έως την 
πλήρη εξόφληση. 
 Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

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

− Την αριθμ.298/2014 αναγνωριστική απόφαση Εφετείου Αθηνών 

− Τις αριθμ. πρωτ: 11879/04.06.2014 και 14194/27.06.2014 αιτήσεις του κου Συμεωνίδη Βασιλείου 

− Την υπ’ αριθμ.129/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

− Την αρ. πρωτ:23713/30.10.2014 αίτηση του κου Συμεωνίδη Βασιλείου 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. την καταβολή του υπολοίπου ποσού των 325.631,94 ευρώ στον κο Συμεωνίδη Βασίλη του Μιλτιάδη, 
Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., για τις εκτελεσθέντες εργασίες «Κατασκευή γέφυρας κα ασφαλτόστρωση 
οδού 25ης Μαρτίου στη Διψέλιζα Δήμου Κερατέας» σύμφωνα με την αριθμ. 298/2014 αναγνωριστική 
απόφαση Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Δημόσιο), σε δεκαέξι (16) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 
20.351,99 ευρώ ως ακολούθως: 

1η δόση Το αργότερο έως 31.01.2014 9η δόση Το αργότερο έως 30.09.2015 

2η δόση Το αργότερο έως 28.02.2015 10η δόση  Το αργότερο έως 30.10.2015 

3η δόση Το αργότερο έως 30.03.2015 11η δόση Το αργότερο έως 30.11.2015 

4η δόση Το αργότερο έως 30.04.2015 12η δόση Το αργότερο έως 31.12.2015 

5η δόση Το αργότερο έως 30.05.2015 13η δόση Το αργότερο έως 30.01.2016 

6η δόση Το αργότερο έως 30.06.2015 14η δόση Το αργότερο έως 28.02.2016 

7η δόση Το αργότερο έως 30.07.2015 15η δόση Το αργότερο έως30.03.2016 

8η δόση Το αργότερο έως 30.08.2015 16η δόση Το αργότερο έως 30.04.2016 
 
Β. να μην καταβληθεί στον κο Β. Συμεωνίδη κανένα άλλο χρηματικό ποσό το οποίο αφορά στους τόκους 
υπερημερίας από την ημέρα υπογραφής σχετικού συμφωνητικού και έως την πλήρη εξόφληση. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ χήρας ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΡΟΥΣΣΟΥ σχετικά με παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από τα ένδικα μέσα της υπ’ 
αριθμ.355/2014 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Λαυρίου  
Αρ. Απόφ.: 347/2014    

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 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ χήρας ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ σχετικά με παραίτηση του Δήμου 

Λαυρεωτικής από τα ένδικα μέσα της υπ’ αριθμ.355/2014 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Οι Ανδρονίκη χήρα Ιωάννη Ρούσσου και Ευάγγελος Ρούσσος του Ιωάννη είναι συνιδιοκτήτες εξ 
αδιαιρέτου ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού Πλάκας Κερατέας, 
στην ειδική θέση ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ εκτάσεως 187,41m2, βάση του υπ’ αριθμ.5.359/21.11.2012 συμβολαίου 
αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Καραγεωργοπούλου. 

Για το ανωτέρω ακίνητο με την από 20.12.2013 αίτησή τους προς το Δήμο Λαυρεωτικής ζήτησαν 
τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δεν καταλαμβάνει δημοτική κοινόχρηστη έκταση και δεν οφείλεται γι΄ αυτό 
τέλος ακίνητης περιουσίας. Με την αριθμ. πρωτ: 28670/2013 βεβαίωσή του ο Δήμος απάντησε ότι το 
ανωτέρω ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στις εκτάσεις που εδώρησε η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων 
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Λαυρίου στο Δήμο Κερατέας με το υπ’ αριθμ.8631/20.05.1993 συμβόλαιο δωρεάς του συμβολαιογράφου 
Λαυρίου Κοσμά Αλιβιζάτου. 

 Για το λόγο αυτό οι ανωτέρω αναφερόμενοι άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου την 
από 20.01.2014 αναγνωριστικής κυριότητας αγωγή, με αριθμό πράξης κατάθεσης 7/2014. 

Για την αγωγή αυτή εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.355/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου, η οποία 
αναγνωρίζει τους ενάγοντες συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου κατά ποσοστό ¼ η πρώτη και ¾ ο δεύτερος του 
επίδικου ακινήτου.  

Με την αρ. πρωτ:24213/07.11.2014 αίτησή τους προς το Δήμο Λαυρεωτικής οι κ.κ. Ανδρονίκη 
χήρα Ιωάννη Ρούσσου και Ευάγγελος Ρούσσος επισυνάπτουν, μεταξύ άλλων, αντίγραφο της υπ’ 
αριθμ.355/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Λαυρίου και αιτούνται την παραίτηση του Δήμου από τα 
ένδικα μέσα της ανωτέρω απόφασης ώστε να καταστεί και τυπικά οριστική και αμετάκλητη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, αρμόδιο πλέον όργανο να αποφασίσει 
για την άσκηση ένδικων μέσων είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

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

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

- την αριθμ. πρωτ: 24213/07.11.2014 αίτηση των Ανδρονίκης χήρα Ιωάννη Ρούσσου και Ευαγγέλου 
Ρούσσου και τη συνημμένη σε αυτή, αριθμ. 355/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
την παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της απόφασης 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου με αριθμό 355/2014. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (οφειλές 
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΛΕΧΤΕΡ ΧΑΙΝΤΡΟΥΜ  ΜΠΕΤΙ ΦΡΙΝΤΡΙΧ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 348/2014    

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 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (οφειλές ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΛΕΧΤΕΡ ΧΑΙΝΤΡΟΥΜ  ΜΠΕΤΙ 

ΦΡΙΝΤΡΙΧ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:24709/14.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 24708/14-11-2014 αίτησή του, o ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – 

ΣΛΕΧΤΕΡ ΧΑΙΝΤΡΟΥΝ- ΜΠΕΤΙ ΦΡΙΝΤΡΙΧ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 836,46 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 15/06/2012 

Κύρια οφειλή: 703,95 € 

Προσαυξήσεις : 132,51 € 

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 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΛΕΧΤΕΡ 

ΧΑΙΝΤΡΟΥΝ- ΜΠΕΤΙ ΦΡΙΝΤΡΙΧ 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 703,95 ευρώ, με απαλλαγή 

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

των προστίμων, συνολικού ποσού 132,51 Ευρώ.  
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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. 24709/14.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24708/14.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΛΕΧΤΕΡ 
ΧΑΙΝΤΡΟΥΝ- ΜΠΕΤΙ ΦΡΙΝΤΡΙΧ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24708/14.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΛΕΧΤΕΡ 
ΧΑΙΝΤΡΟΥΝ- ΜΠΕΤΙ ΦΡΙΝΤΡΙΧ 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 437,73 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 109,41 
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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 349/2014    

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 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24757/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24757/17-11-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 

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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 26.788,76 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης : 31/07/2011 

Κύρια οφειλή : 22.316,70 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 4.472,06 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 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 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΣΩΚΡΑΤΗ, 

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 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα: 
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ σε πενήντα 

(50) 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 580,78 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 17/11/2014 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 580,78 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.  

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 αρ. πρωτ: 24757/17.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24757/17.11.2014  αίτηση του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 26.788,76 €, 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: 24757/17.11.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΣΩΚΡΑΤΗ 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 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ σε πενήντα 
(50) 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 580,78 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 17/11/2014 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 580,78 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 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 350/2014    

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 

ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:24939/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24937/18-11-2014 αίτησή του, ο ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 645,80 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/01/2012 

Κύρια οφειλή : 532,32 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 113,48 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  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 ΖΟΡΜΠΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 

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 ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 113,24 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 18/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 113,24 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. 
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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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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: 24939/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24937/18/11/2014 αίτηση του ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 645,80 €, 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:  24937/18/11/2014 αίτηση του ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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:  
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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 113,24 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 18/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 113,24 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έως 31.12.2009) 
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Αρ. Απόφ.: 351/2014    
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 ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24873/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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.24872/18-11-2014 αίτησή του, ο ΤΖΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. προς το Δήμο, 

που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 

6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 478,11 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/05/2006 

Κύρια οφειλή: 267,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 210,58 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

2.α) Ο  ΤΖΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. 

3. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. την Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 45081/1997 (ΦΕΚ 1029/Β/24-11-1997) και σχετικά με την ΥΠ.ΟΙΚ. 

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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1020803/930-25/0016/ΠΟΛ.1045/12.2.1998, διότι το κεφάλαιο της εν λόγω οφειλής είναι κάτω του ποσού 

των 293,47 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. 
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)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 267,53 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 υπ’ αριθ. πρωτ.24872/18.11.2014 αίτηση του ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σχετικά με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και το συνολικό ύψος των οφειλών 
το, ποσού 478,11 ευρώ, 

- Την αρ. πρωτ: 24873/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24872/18.11.2014 αίτηση του ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 267,53 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 352/2014    
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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 εφάπαξ καταβολή 

του κου ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24940/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24941/18-11-2014 αίτησή του, o ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 493,16 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2010 

Κύρια οφειλή: 371,95 € 

Προσαυξήσεις : 121,21 € 

Είδος οφειλής: Τέλη 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
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Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα: 

Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 371,95 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 121,21 

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. 24940/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24941/18.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24941/18.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 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 371,95 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
121,21 ευρώ.  
Β. 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 εφάπαξ καταβολή του κου ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές 
ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 353/2014    

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 ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από 
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01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24933/18.11.2014 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 24932/18-11-2014 αίτησή του, ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ζήτησε 

την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 

6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

280,52 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2012 

Κύρια οφειλή: 241,80 € 

Προσαυξήσεις : 38,72 € 

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 ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 241,80 ευρώ, με απαλλαγή 
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κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και 

των προστίμων, συνολικού ποσού 38,72 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. 24933/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24932/18.11.2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 24932/18.11.2014 αίτηση του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
προς το Δήμο Λαυρεωτικής, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 και ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή του ποσού 241,80 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 38,72 
ευρώ.  
Β. 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 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 354/2014    

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 

ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 
αριθμ. πρωτ:24898/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται 
τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24897/18-11-2014 αίτησή του, o ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΙΑΚΩΒΟΥ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 345,54 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή : 313,38 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 32,16 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

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

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

ΙΩΑΝΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, 

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 ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ  
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014(εγκύκλιος 

36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (3) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 108,04 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 18/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 108,04 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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: 24898/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24897/18.11.2014 αίτηση του ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 345,54 €, 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: 24897/18.11.2014 αίτηση του ΣΥΡΙΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ  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 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 108,04 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 18/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 108,04 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 355/2014    

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 

ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:24874/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24865/18-11-2014 αίτησή του, o ΤΖΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του  Γ.  προς 

το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 

- 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του  Γ. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 346,33 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή :272,91 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 73,42 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΤΖΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του  Γ.   

5. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. την Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 45081/1997 (ΦΕΚ 1029/Β/24-11-1997) και σχετικά με την ΥΠ.ΟΙΚ. 

1020803/930-25/0016/ΠΟΛ.1045/12.2.1998, διότι το κεφάλαιο της εν λόγω οφειλής είναι κάτω του ποσού 

των 293,47 ευρώ. 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 145,26 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 18/11/2014 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 145,26 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. 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 24874/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24865/18-11-2014 αίτηση του ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σχετικά 
με τις οφειλές του κου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών ποσού 346,33 € του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ,  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: 24865/18.11.2014 αίτηση του ΤΖΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κου ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ. προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 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 145,26 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 18/11/2014 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 145,26 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 
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αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.: 356/2014    

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

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:25254/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 σε περίπτωση ματαίωσης της δαπάνης, 
η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του διατάκτη ο οποίος είχε εγκρίνει την 
σχετική δαπάνη. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την αποδέσμευση – ανατροπή των κατωτέρω 
αναφερόμενων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες είχαν εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής και δεν  εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει, προκειμένου τα ποσά αυτών να 
χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν νέες δαπάνες. 

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

1.  00-6031.002 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  20.000,00 Α-43 Α-1133 

2.  00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 
νέων υπαλλήλων 

566,45 Α-1045 Α-1134 

3.  00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού  

598,60 Α-406 Α-1135 

4.  00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού  

500,00 Α-878 Α-1136 

5.  00-6134 Αποζημίωση μελών & γραμματέως 
υπηρεσιακού συμβουλίου 

1.000,00 Α-55 Α-1137 

6.  00-6223 Κινητή τηλεφωνία 1.000,00 Α-60 Α-1138 

7.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 24.610,00 Α-124 Α-1139 

8.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 13.000,00 Α-122 Α-1140 

9.  25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 Α-131 Α-1141 

10.  25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 Α-792 Α-1142 

11.  25-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

500,00 Α-697 Α-1143 

12.  25-6662.015 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου 
αποχέτευσης Βιολογικού Σταθμού 
Κερατέας 

0,10 Α-272 Α-1144 
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13.  25-6662.015 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου 
αποχέτευσης Βιολογικού Σταθμού 
Κερατέας 

639,00 Α-698 Α-1145 

14.  35-6644 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 
για λοιπές ανάγκες 

1.500,00 Α-147 Α-1146 

15.  30-7425.001 Ονοματοδοσία οδών & αρίθμηση 
οικιών Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

611,34 Α-482 Α-1147 

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

- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010,  

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

- την αριθμ. πρωτ:25254/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

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

Α/Α ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ  
σε ευρώ 

Α.Α.Υ. Α.Α.Υ. 
αντιλογισμού 

16.  00-6031.002 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  20.000,00 Α-43 Α-1133 

17.  00-6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης 
νέων υπαλλήλων 

566,45 Α-1045 Α-1134 

18.  00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού  

598,60 Α-406 Α-1135 

19.  00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού  

500,00 Α-878 Α-1136 

20.  00-6134 Αποζημίωση μελών & γραμματέως 
υπηρεσιακού συμβουλίου 

1.000,00 Α-55 Α-1137 

21.  00-6223 Κινητή τηλεφωνία 1.000,00 Α-60 Α-1138 

22.  20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 24.610,00 Α-124 Α-1139 

23.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 13.000,00 Α-122 Α-1140 

24.  25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000,00 Α-131 Α-1141 

25.  25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 Α-792 Α-1142 

26.  25-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων 

500,00 Α-697 Α-1143 

27.  25-6662.015 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου 
αποχέτευσης Βιολογικού Σταθμού 
Κερατέας 

0,10 Α-272 Α-1144 

28.  25-6662.015 Συντήρηση καθαρισμός δικτύου 
αποχέτευσης Βιολογικού Σταθμού 
Κερατέας 

639,00 Α-698 Α-1145 

29.  35-6644 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 
για λοιπές ανάγκες 

1.500,00 Α-147 Α-1146 

30.  30-7425.001 Ονοματοδοσία οδών & αρίθμηση 
οικιών Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 

611,34 Α-482 Α-1147 
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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 290,28 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 
με τίτλο: «φωταγώγηση – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» 
Αρ. Απόφ.: 357/2014    

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 «Έκδοση χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 290,28 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: φωταγώγηση – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ:25255/21.11.2014 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αριθμ. πρωτ: 61613/04.09.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ που 

αφορά τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης εγκατάστασης στην περιοχή Ντάρδεζα 

Κερατέας.  

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 

290,28 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί υπέρ ΔΕΔΔΗΕ πριν από την έναρξη κατασκευής τους . 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

290,28 ευρώ στον ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

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

Επισημαίνουμε ότι ενδέχεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης του χρηματικού 

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

απαιτείται επανεκτίμηση της διαδικασίας από τη ΔΕΔΔΗΕ». 

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− το αρ. πρωτ:25255/21.11.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

− το αρ. πρωτ:61613/04.09.2014 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

την αναβολή του θέματος «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 290,28 ευρώ στον ΚΑ 
20-7321.001 με τίτλο: φωταγώγηση – επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού» για επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, διότι η απόδοση και η απαλλαγή υπολόγου δεν θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 
το τέλος του οικονομικού έτους. 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 214Α/2014, ποσού 27,07 
ευρώ που εκδόθηκε με την αριθμ.322/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Αρ. Απόφ.: 358/2014    
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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 «απόδοσης λογαριασμού για το 

χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 214Α/2014, ποσού 27,07 ευρώ που εκδόθηκε με την αριθμ.322/2014 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ: 25252/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα 
κατωτέρω: 
«Με την υπ’ αριθμ. 322/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η διάθεση της πίστωσης ποσού 

27,07 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7321.001 με τίτλο: «Φωταγώγηση κτιρίων – επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, για 

την ολοκλήρωση κατασκευής παροχής στην περιοχή Αγία Τριάδα – Μεγάλη Αυλή Κερατέας. 

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

υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμης Κωνσταντίνος. 

Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

30.11.2014.  

Σας υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση 

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

απόφασης.  

Ο υπόλογος δαπάνησε όλο το ποσό των 27,07 ευρώ. 

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

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

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

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

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

− την υπ’ αριθμ.322/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− το υπ’ αριθμ. πρωτ: 25252/21.11.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α - Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 214Α/2014, έτσι όπως 
υποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Β - Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Λαυρεωτικής, Στόμη Κωνσταντίνο, από υπόλογο του ποσού 
που του είχε διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή παροχής 
στην περιοχή Αγία Τριάδα – Μεγάλη Αυλή Κερατέας. 
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ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 359/2014    

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

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

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

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

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/25.11.2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, καθώς και το ΔΥ/25.11.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

Α/Α Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 30-7331.001 
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων Δήμου 24.600,00 € 24.600,00 € Α-1150 

2 30-7413.005 

Ανάθεση εργασιών σύνταξης & υποβολής 
φακέλου για τη συμμετοχή του Δήμου 
Λαυρεωτικής στο πρόγραμμα "ΧΜ ΕΟΚ 
2009-2014" (χρηματοδοτικός μηχανισμός 
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου θεματική 
περιοχή: GR03-Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 5.000,00 € 5.000,00 € Α-1151 

3 20-6672 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
ηλεκτρολογική συντήρηση (φωτισμός) των 
σιντριβανιών Δήμου Λαυρεωτικής 11.500,00 € 8.573,10 € Α-1152 

4 35-6672 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
υδραυλική συντήρηση των σιντριβανιών 
Δήμου Λαυρεωτικής 11.000,00 € 9.987,60 € Α-1153 

5 20-7425.007 

Εργασίες φόρτωσης & μεταφοράς 
χώματος για την επικάλυψη παλαιάς 
χωματερής Κερατέας 24.600,00 € 24.600,00 € Α-1154 
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6 20-6672 
Προμήθεια κινητήρα ηλεκτροβάνας για το 
Περιγιάλι Κερατέας 11.500,00 € 1.353,00 € Α-1155 

7 
20-6264.001 Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 

ΔΕ Κερατέας 5.000,00 € 400,00 € Α-1156 

8 
30-7332.003 Συντήρηση πλατειών ΔΕ Λαυρεωτικής 

10.000,00 € 812,00 € Α-1157 

9 10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
(σχολικοί φύλακες) 85.159,71 € 1.700,00 € Α-1158 

10 
15-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 10.800,00 € 1.800,00 € Α-1159 

11 20-6051.002 Εργοδοτικέ εισφορές ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ 119.032,31 € 8.000,00 € Α-1160 

12 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 24.168,30 € 610,00 € Α-1161 

13 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 194.460,92 € 200,00 € Α-1162 

14 25-6063 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού - γάλα) 2.630,00 € 630,00 € Α-1163 

15 25-6213 
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - 
ΕΥΔΑΠ 1.456.517,74 € 150.000,00 € Α-1164 

16 80-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 € 10.000,00 € Α-1165 

17 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 700,00 € 265,00 € Α-1166 

18 35-6323 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 500,00 € 405,00 € Α-1167 

19 10-7133 

Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικής 
κάρτας και τηλεφωνικών συσκευών για το 
τηλεφωνικό κέντρο του Δημαρχείου 
Κερατέας 3.500,00 € 1.353,00 € Α-1168 

20 25-6633 
Προμήθεια αντιδραστηρίων για χημικές 
αναλύσεις νερού 1.500,00 € 720,00 € Α-1169 

21 25-7312.002 
Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού 
Αγίου Κωνσταντίνου 704.271,09 € 268.364,66 € Α-1171 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 360/2014    

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 

ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθμ. πρωτ:25080/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25079/19-11-2014 αίτησή του, ο ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

825,56 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2014 

Κύρια οφειλή : 575,82 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 249,74 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 ΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

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 ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 

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

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (6) 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 106,76 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 106,76 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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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- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 25080/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25079/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 825,56 €, 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: 25079/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
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 106,76 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 106,76 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 361/2014    

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 (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25084/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25074/19-11-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 318,73 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή : 289,13 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 29,60 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

 5. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ την Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 45081/1997 (ΦΕΚ 1029/Β/24-11-1997) και σχετικά με την ΥΠ.ΟΙΚ. 

1020803/930-25/0016/ΠΟΛ.1045/12.2.1998, διότι το κεφάλαιο της εν λόγω οφειλής είναι κάτω του ποσού 

των 293,47 ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 149,01 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 149,01 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. 
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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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 25084/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25074/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 318,73 €, 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:, 25074/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 71 από 247 

βεβαιωθεί 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 149,01 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 149,01 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή της κας ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ (οφειλές ΜΟΥΤΣΟΥΚΑ 
ΙΩΑΝΝΗ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 362/2014    

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 ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ (οφειλές ΜΟΥΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25085/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 25073/19-11-2014 αίτησή της, η ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ  ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 

6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 120,66 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α.Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 02/05/2013 

Κύρια οφειλή: 103,13 € 
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Προσαυξήσεις : 17,53 € 

Είδος οφειλής: Τέλη 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 25073/19-11-2014 αίτηση της ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ που ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 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 103,13 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων, συνολικού ποσού 17,53 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. 25085/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 25073/19.11.2014 αίτηση της ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ σχετικά με την 
εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25073/19.11.2014 αίτηση της ΤΣΙΩΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή του ποσού 103,13 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 17,53 
Ευρώ.  
Β. 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 εφάπαξ καταβολή της κας ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (οφειλές έως 31.12.2009) 
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Αρ. Απόφ.: 363/2014    
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 ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25083/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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.25075/19-11-2014 αίτησή της, η ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές της ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

875,78 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 15/03/2001 

Κύρια οφειλή: 444,56 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 431,22 ευρώ 

Είδος οφειλής : Εισφορά  

6.α) Η ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 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 ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  :  

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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. Την υπ’ αριθ. πρωτ.25075/19-11-2014 αίτηση της ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ το συνολικό ύψος 

των οφειλών της 875,78 €,  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)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 ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 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 444,56 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 

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

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25083/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25075/19.11.2014 αίτηση της ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το συνολικό 
ύψος των οφειλών της, ποσού 875,78 € 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25075/19.11.2014 αίτηση της ΠΡΙΦΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με 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 και ειδικότερα: 
Την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 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 καταβολής ανέρχεται σε 444,56 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 364/2014    

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 

ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
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την αριθμ. πρωτ:25087/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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.25086/19/11/2014 αίτησή του, ο ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

4.548,09 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/11/2004 

Κύρια οφειλή : 2.525,69 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 2.022,40 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 ΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 

του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  

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 25086/19/11/2014 αίτηση του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

 3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 4.548,09 €  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

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. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ σε έξι (16) 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 157,86 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 

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

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25087/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25086/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 4.548,09 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25086/19.11.2014 αίτηση του ΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη με δόσεις 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 και ειδικότερα: 
την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαέξι (16) 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 157,86 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 365/2014    

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 

ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25208/20.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25207/20-11-2014 αίτησή του, ο ΜΕΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 841,16 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/06/2013 

Κύρια οφειλή : 773,47 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 67,69 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΜΕΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 

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

υπήρχε στα στοιχεία του οφειλέτη το Α.Φ.Μ. του και η 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 ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 115,47 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

υπαγωγής την 20/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 115,47 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς 

να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

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

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

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

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

οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 25208/20.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25207/20.11.2014 αίτηση του ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 841,16 €, 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: 25207/20.11.2014 αίτηση του ΜΕΤΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
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 115,47 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
υπαγωγής την 20/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 115,47 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 
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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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 366/2014    

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 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25291/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’). 

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

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

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

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

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

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

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

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

και των προστίμων. 

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

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

και των προστίμων. 

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 82 από 247 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 25289 /21-11-2014 αίτησή της, η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΡΕΘΑ 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 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΑΡΕΘΑ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.186,85 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 10/05/2010 

Κύρια οφειλή : 1.656,05 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 530,80 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση- Τέλη 

4.Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΡΕΘΑ 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 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΘΗΝΑ του ΑΡΕΘΑ, 

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 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του 

ΑΡΕΘΑ 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 (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 104,26 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 104,26 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 83 από 247 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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: 24939/18.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25289/21.11.2014  αίτηση της ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΑΡΕΘΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού  2.186,85 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία. 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25289/21.11.2014  αίτηση της ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ του ΑΡΕΘΑ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
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:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 104,26 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 104,26 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας  ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
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Αρ. Απόφ.: 367/2014    
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 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25306/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών όπου 
αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 25305 /21-11-2014 αίτησή της, η ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  προς το Δήμο, που έχουν 

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

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές της ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 961,52 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/09/2013 

Κύρια οφειλή : 876,97 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 84,55 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 ΘΕΟΧΑΡΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 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 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 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 (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 102,68 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 102,68 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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: 25306/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25305/21.11.2014  αίτηση της ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού  961,52 € 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: 25305/21.11.2014 αίτηση της ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί 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 102,68 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 102,68 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. 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (οφειλές ΛΕΠΟΥΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 368/2014    

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 

ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (οφειλές ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25082/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25076/19-11-2014 αίτησή του, o ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.787,30 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2010 

Κύρια οφειλή :2.206,90 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 580,40 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση-Κλήσεις 

4. Ο ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του  ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΑΝ. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

του ΑΝ., 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 
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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 105,12 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 105,12 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 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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: 25082/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25076/19.11.2014 αίτηση του ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.787,30 €, 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: 25076/19.11.2014 αίτηση του ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του του ΛΕΠΟΥΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 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 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 105,12 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 19/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 105,12 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 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 369/2014    

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 

ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25290/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25288/21-11-2014 αίτησή του, o ΜΠΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

334,84 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2011 

Κύρια οφειλή :284,29 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 50,55 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση-Κλήσεις 

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

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του  ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

5. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΝΙΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ την Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 45081/1997 (ΦΕΚ 1029/Β/24-11-1997) και σχετικά με την ΥΠ.ΟΙΚ. 

1020803/930-25/0016/ΠΟΛ.1045/12.2.1998, διότι το κεφάλαιο της εν λόγω οφειλής είναι κάτω του ποσού 

των 293,47 ευρώ. 

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 ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   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 148,68 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
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πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 148,68 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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: 25290/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25288/21.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 334,84 € του, 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 υπ’ αριθμ. πρωτ:25288/21.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 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 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 148,68 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 21/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 148,68 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (οφειλές ΛΕΠΟΥΡΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 370/2014    

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 

ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ (οφειλές ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25081/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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.25078/19/11/2014 αίτησή του, ο ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.300,12 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/03/2007 

Κύρια οφειλή : 1.317,24 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 982,88 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση – κλήσεις  

4. Ο ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΑΝ.. 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΝ.:  

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. 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 164,66 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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (ΦΕΚ 

93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25081/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25078/19.11.2014 αίτηση του ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 2.300,12 € 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25078/19.11.2014 αίτηση του ΛΕΠΟΥΡΗ ΣΠΥΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝ. προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 
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 164,66 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 371/2014    

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 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25240/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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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1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25239/21-11-2014 αίτησή του, o ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 257,75 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή: 235,44 € 

Προσαυξήσεις : 22,31 € 

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 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα: 

 Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 235,44 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 

22,31 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. 25240/21.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 25239/21.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 
που ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του, 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25239/21.11.2014 αίτηση του ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής, που έχουν βεβαιωθεί 
από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα:  
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Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 235,44 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
22,31 ευρώ.  
Β. 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: Εισήγηση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 και 
αποδοχή ποσών 
Αρ. Απόφ.: 372/2014    

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 « 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού 

Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 και αποδοχής ποσών», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:25486/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 

1. Αποδοχή ποσού 
Παρακαλούμε όπως γίνει αποδοχή: 

1. Ποσού 11.378 €. Το προαναφερόμενο ποσό πρέπει να διατεθεί από τη ΜΟΔ για το Δήμο μέχρι 

31/12/2014. 

2.  Ποσού 3.351,33 €. Η εγγραφή είναι συμψηφιστική και αφορά το έργα υποδομής ανάπλαση 

ενοποίηση  χώρων πρασίνου περιοχής ιστορικού κέντρου Λαυρίου.  

3. Ποσού 11.128,91 € που αφορά επιχορήγηση για Πρόστιμα ΚΟΚ. Τα προϋπολογισθέντα ήταν 

72.800,00 € και τα εισπραχθέντα 83.928,91 €. Για τη διαφορά ποσού των 11.128,91 €  να γίνει 

αποδοχή. 

2.  8η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 
Με την υπ’ αριθ.203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

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

Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε. 

Με τις υπ.αρ.27, 44, 69, 87, 104, 147 και 182/2014  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η  και 7η  τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Με την παρούσα προς έγκριση 8η τροποποίηση προϋπολογισμού 2014 παρακαλούμε όπως γίνουν οι 

απαιτούμενες αλλαγές: 

1. Αύξηση εσόδων 
1. Στις 6/6/2014 με  αρ. πρωτ. 1149  και στις 11/9/2014  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 

απέστειλε προς το Δήμο το παραπάνω έγγραφο που αφορά την ΥΑ 23979/ΔΕ264/13 ΦΕΚ Β/5-6-2013 

του Υπουργού Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις 
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ρυθμίσεις για τις ανακατανομές Πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .Στο 

άρθρο 6 παράγραφο 2 αναφέρεται ότι κατά τη σύνταξη και τροποποίηση του προϋπολογισμού οι φορείς 

ενσωματώνουν στο σκέλος των εσόδων και στους κωδικούς για επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό 

του ΠΔΕ το σύνολο των αναμενόμενων πιστώσεων του έτους για όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται από 

τους ίδιους και είναι κύριοι αυτών. Στο σκέλος των εξόδων εγγράφονται οι πιστώσεις για τις δαπάνες των 

έργων που υλοποιούνται από τον κύριο του έργου αλλά πληρώνονται μέσω του ΠΤΑ. Για τις δαπάνες 

αυτές διενεργούνται από τον φορέα συμψηφιστικές εγγραφές κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου 

μήνα αναφοράς με βάση τις που πραγματοποιούνται από το ΠΤΑ κατά το μήνα αυτό. Με την 

τροποποίηση 147/2014 απόφαση Δ.Σ  έγινε η πρώτη εγγραφή ποσού 254.765,55 € που αφορούσε 

πληρωμές Απριλίου και Σεπτεμβρίου τον Οκτώβριο έγινε η πληρωμή από το ΠΤΑ 3.351,33 € για αυτό 

το  λόγο πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό προκειμένου να γίνει η συμψηφιστική εγγραφή στον 

ΚΑ εσόδων 1322.016 και στον ΚΑ εξόδων 30-7326.027 για το έργο υποδομής ανάπλασης ενοποίησης 

χώρων πρασίνου περιοχής Ιστορικού κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής  

2. Αυξάνεται ο ΚΑ εσόδων 1328.008 που αφορά Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου 

Λαυρεωτικής ΜΟΔ Α.Ε Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ποσού 11.738 € το προαναφερόμενο ποσό 

θα διατεθεί μέχρι 31/12/2014 και έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 30-7341.006.   

3 .Δημιουργείται ο ΚΑ 4142.004 κατάσχεση υπαλλήλου  εις χείρας τρίτων και μειώνεται ο ΚΑ 4142.008 

με το αντίστοιχο ποσό κατάσχεση υπαλλήλου υπέρ Δ.Ο.Υ λόγω κατάσχεσης.  

4. Αυξάνεται ο ΚΑ 0452 κατά 5.000 € και δημιουργείται ο  ΚΑ 0521.002 προκαταβολή .εισφοράς λόγω 

ένταξης περιοχής Κακής Θάλασσας κατά 414,70 € εισπράχθηκε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με 

έγγραφο Πολεοδομίας προκειμένου να εκδοθεί άδεια σε ιδιώτη και ο 1512 κατά 11.128,91 € διότι τα 

προϋπολογισθέντα ήταν 72.800 € και τα εισπραχθέντα 83.928,91 €. 

5. Δημιουργείται ο ΚΑ 4142.004 κατάσχεση εις χείρας τρίτων κράτηση υπαλλήλου μετά δικαστικής 

απόφασης. 

Β. Μείωση εσόδων  
Μειώνονται τα έσοδα της κατηγορίας 1 ίδια έσοδα κατά 17.060,61 € που αντιστοιχεί στην παραπάνω 

αύξηση εσόδων. 

Γ. Αύξηση εξόδων 
1.Υπάρχει αντιστοιχία στους ΚΑ 20 που αφορά την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και  70 που αφορούν δαπάνες πυρασφάλειας. 

1) Όσο αφορά τους ΚΑ 25 που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης αποχέτευσης η αύξηση εξόδων είναι   

44.379,30 € και η μείωση εξόδων 2.341 € στον προϋπολογισμό έτους 2015 και στη συμφωνία των  

ανταποδοτικών υπηρεσιών έχει υπολογιστεί  ότι το ποσό των 251.062,80 ευρώ που αφορά δαπάνες του 

2014 δηλαδή τιμολόγια που θα εκδοθούν στη τρέχουσα χρήση θα πληρωθούν από το προϋπολογισμό 
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του 2015 επίσης 2)το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.50106/31/12/2013 του ΥΠΕΣ που αφορά τον έλεγχο 

νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών αναφέρει ότι στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας θα πρέπει 

να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτιση τους 

άλλωστε από τη φύση της η εισήγηση στηρίζεται σε προϋπολογιστική διαδικασία που σημαίνει ότι δεν 

γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά που θα δαπανηθούν σε σχέση με αυτά που έχουν εγγραφεί  στη 

συγκεκριμένη υπηρεσία.   

2. Ο ΚΑ  εξόδων 30-7341.006  με αιτιολογία  Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης ΜΟΔ 

αντιστοιχεί στον ΚΑ εσόδων 1328.006 

3. Ο ΚΑ εσόδων 1322.016 με αιτιολογία έργα υποδομής ανάπλαση ενοποίηση χώρων πρασίνου 

περιοχής ιστορικού κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής αντιστοιχεί στον ΚΑ εξόδων 30-7326.027. 

Δ. Μείωση εξόδων  
1. Όσο αφορά τους ΚΑ  που αφορά μισθοδοσίες εργοδοτικές εισφορές και αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας αφαιρούνται τα αντίστοιχα ποσά αφού έχουν υπολογιστεί ότι θα δαπανηθούν μέχρι 31/12/2014.  

2. Μειώνεται ποσό 42.0000€  που αφορά αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Κερατέας και η 

παραπάνω δαπάνη έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό του 2015. 

Επισυνάπτεται  κατάσταση αναλυτικά όλων των ΚΑ. 

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

Η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

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

− το άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

− το με ημερομηνία 11/11/2014 έγγραφο ΜΟΔ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

− το αρ. πρωτ: 2471/12/11/2014 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  

− την ΤΠΔ 154544/25/11/2014 εντολή πληρωμής που αφορά πρόστιμα ΚΟΚ  

− την αριθμ. πρωτ:23689/29.10.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
 ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των  5.000,00 
 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών  
 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 
 2 0521.002 Προκαταβολή εισφοράς λόγω ένταξης σε  414,70 
 ρυμοτομικό Ν.1337/1983 ΠΔ 16/30-5-1985  
 πολεοδομική ενότητα Κακιά Θάλασσα Κερατέας 
 3 1322.016 Εργα υποδομής  ανάπλασης ενοποίησης  3.351,33 
 χώρων Πρασίνου περιοχής Ιστορικού κέντρου  
 Λαυρίου 
 4 1328.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής  11.378,00 
 Υποστήριξης.Δήμου .Λαυρεωτικής .ΚΑ ΜΙS  
 374495 Eπιχ.πρόγραμμα . ΑΜΜΑ Αττική ΕΣΠΑ 
 5 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ  11.128,91 
 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 
 6 4142.004 Κατάσχεση υπαλλήλου εις χείρας τρίτων 517,00 

 31.789,94 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 7 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  -5.000,00 
 παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9- 
 20/10/1958) 
 8 0713.002 Παράβολα για άδιεα μουσικών οργάνων -1.000,00 

 9 1115. Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων -5.000,00 
  (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 
 10 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές  -543,61 
 επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 
 11 1521.002 Παράβολα για τεύχη δημοπράτησης -3.000,00 

 12 1522.002 Λοιπά παράβολα -2.000,00 

 13 4142.008 Κράτηση υπαλλήλου υπέρ ΔΟΥ λόγω  -517,00 
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 κατάσχεσης 
 -17.060,61 

 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 14 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές Νομικου Συμβούλου 520,00 

 15 00-6151.001 Δικαιώμ.ΔΕΗ από εισπραξη τελών-φόρων 3.000,00 

 16 00-6151.002 Δικαιώματα τρίτων ΔΕΗ  από έσοδα ΤΑΠ 3.000,00 

 17 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 

 18 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 

 19 00-6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών 130,00 

 20 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 500,00 

 21 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 

 22 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.322,00 

 23 10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  4.000,00 
 μέσων 
 24 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 

 25 10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 

 26 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 18.000,00 

 27 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 

 28 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 1.500,00 

 29 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και  92.900,00 
 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 30 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 
 31 25-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας-Ε.Υ.Δ.Α.Π 42.299,30 

 32 25-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.280,00 

 33 25-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  800,00 
 μέσων 
 34 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  5.870,00 
 μέσων 
 35 35-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού  210,00 
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 κ.λ.π.) 
 36 35-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 

 37 45-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 100,00 

 38 45-6051.001 Εργοδοτικές εισφορες ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ 50,00 

 39 70-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  4.000,00 
 μέσων 
 40 20-7131.009 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 43.000,00 

 41 30-7326.027 Εργα υποδομής ανάπλαση ενοποίηση χώρων πρασίνου  3.351,33 
 περιοχής Ιστορικού κέντρου Δήμου .Λαυρεωτικής 
 42 30-7341.006 Υπηρεσίες συμβούλων Τεχνικής υποστήριξης ΕΣΠΑ 11.378,00 

 43 30-7421.003 Δαπάνες εφαρμ.σχ.πόλης ΣΠ.Κ.Θάλασσης 414,70 

 44 80-8242.009 Κατάσχεση εις χείρας τρίτων 517,00 

 265.142,33 

 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 45 00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -5.344,00 

 46 00-6053.001 Εργ  εισ -ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙΝ κ.λπ ειδικών θέσεων αιρετών  -13.332,00 
 φοιτητών κ.λ.π 
 47 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -11.219,00 

 48 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων. -8.500,00 

 49 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου -10.000,00 

 50 20-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -19.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 51 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού -13.000,00 

 52 20-6051.001 Εργοδ.οτικές -3.400,00 
 εισφορες ΙΚΑ τακτικού προσωπικού 
 53 20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -4.000,00 

 54 20-6052.001 Εργοδ. εισφορές ΙΚΑ   με σύμβαση αοριστου χρόνου -2.000,00 

 55 20-6054.001 Εργοδοτ.εισφορές εκτακτου Προσωπικού ΙΚΑ -16.000,00 

 56 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμάτων -5.000,00 
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 57 20-6277.002 Πλύσιμο απολύμανση κάδων -24.600,00 

 58 20-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες -1.000,00 

 59 25-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -1.000,00 

 60 25-6051.003 Εργοδ.εισφορά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -900,00 

 61 30-6011.001 Τακτικές αποδοχές -5.000,00 

 62 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -2.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 63 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -1.300,00 

 64 30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ -560,00 

 65 30-6051.009 Επικουρική ασφ.ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη -600,00 

 66 35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -13.000,00 

 67 35-6051.001 Εργοδοτικη εισφορα ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ -1.200,00 

 68 45-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες  -1.000,00 
 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
 69 45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -1.100,00 

 70 70-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -1.000,00 

 71 70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών-αναδάσωση -2.000,00 

 72 70-6495.001 Δαπάνες πυρασφάλειας -1.000,00 

 73 20-7131.002 Προμήθεια εξαρτημάτων-φωτιστικών (λαμπτήρες) -20.000,00 
 74 20-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός-ελαστικά -10.000,00 

 75 20-7332.007 Καθαρισμός δημοτικών πάρκων-πλατείων-κοινόχρηστων χώρων -7.000,00 

 76 20-7335.002 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφ.ενότητας Λαυρίου -1.000,00 

 77 20-7335.003 Συντήρηση δικτύου ηλεκ.ενότητας Κερατέας -1.400,00 

 78 25-7336.001 Αποφράξεις -441,00 

 79 45-7112.001 Αγορά οικοπέδου για επέκταση νεκροταφείου Κερατέας -42.000,00 

 80 80-8242.006 Κράτηση υπαλλήλων υπέρ Δ.Ο.Υ λόγω κατάσχεσης -517,00 

 -250.413,00 
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 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 14.729,33 14.729,33 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.270,53 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.270,53 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 31.789,94 
  ΕΣΟΔΑ (-) : -17.060,61 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 265.142,33 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -250.413,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 1.270,53 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 
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Το αποθεματικό του Δήμου Λαυρεωτικής μετά την τρέχουσα τροποποίηση, διαμορφώνεται στο ποσό 
των 1.270,53 ευρώ. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφαση περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της υπό 
εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ) – υπόθεση ZITA CONGRESS  
Αρ. Απόφ.: 373/2014    

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 «ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 

για την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗΚΕΔΗΛ) – υπόθεση 

ZITA CONGRESS» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με την υπ’ αριθμ.176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η νομική υποστήριξη 

του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ στο δικηγόρο 
Κατσαμπέρη Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με ΑΦΜ 044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών. 

Με το από 18.11.2014 έγγραφό του, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό πρωτ: 
25006/19.11.2014, ο ανωτέρω μας ενημερώνει ότι στις 11.12.2014 εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών η από 28.02.2008, με αριθμό κατάθεσης 47297/2215/2008, αγωγή της εταιρείας 
ZITA CONGRESS, ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ κλπ, κατά του ΕΜΠ, του Δήμου Λαυρεωτικής, της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας ΔΗΚΕΔΗΛ κλπ. Το σύνολο της απαίτησης της άνω εταιρείας κατά των εναγομένων σε αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των 8.319.263,93 ευρώ. 

Για την εκδίκαση της υποθέσεως πρέπει οι εκκαθαριστές της υπό εκκαθάριση εταιρείας και ο 
Δήμος να εξουσιοδοτήσουν τον κο Κατσαμπέρη για την παράστασή του ενώπιον του άνω Δικαστηρίου 
και την εκπροσώπηση σε αυτό της ΔΗΚΕΔΗΛ. 

Επιπλέον, επειδή πρόκειται για διαδικασία ενώπιον του ΠΠ ΑΘΗΝΩΝ, θα πρέπει να γίνει 
προκατάθεση προτάσεων εντός 20ημέρου, ήτοι έως την 20.11.2014. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ σε 
αστική υπόθεση της εταιρείας ZITA CONGRESS, ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ κλπ, ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών τη δικάσιμο της 11.12.2014. 

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

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

− την αριθμ. 176/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση   

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. να εκπροσωπήσει ο δικηγόρος κος Κατσαμπέρης Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ 27245), με ΑΦΜ 
044705341, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, την υπό εκκαθάριση 
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Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΚΕΔΗΛ σε αστική υπόθεση της εταιρείας ZITA CONGRESS, ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ 
κλπ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 11.12.2014 ή σε οποιαδήποτε 
άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση. 
Β. η αμοιβή του δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του 
πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια  τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των 
Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 374/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια  

τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

− Την υπ’ αριθμ. 59/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 
των Παιδικών Σταθμών Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

− Το με ημερομηνία 28.11.2014 τεύχος προδιαγραφών που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των 
Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 67.794,66  
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του. 
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− Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 

− Την υπ’ αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου για τη διενέργεια της προμήθειας με πρόχειρο 
διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ανάθεση της 
προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, του 
ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995. 
Συγκεκριμένα: 
Για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου η οποία θα γίνει 
σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  
Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου,  αρτοποιείου, γαλακτοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε 
προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6481.002 και 15-6481.003 του προϋπολογισμού 
δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014 και τους αντίστοιχους του έτους 2015 και μέχρι τη 
διεξαγωγή του επόμενου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και τις 
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του 

− Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) 

− Την υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & 
Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ) 
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− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & Ναυτιλίας 
«εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010) 

− Το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 και την 
εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών 

− Την υπ΄αριθμ. 59/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής, σχετικά με τον προγραμματισμό προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 
των Παιδικών Σταθμών Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

− Το επισυναπτόμενο σχέδιο Διακήρυξης Δημάρχου 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 28.11.2014 τεύχος προδιαγραφών με θέμα: «Προμήθεια τροφίμων για την 
κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 67.794,66  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης: 
(α) Για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, ειδών κρεοπωλείου, ειδών ιχθυοπωλείου η οποία θα 
γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής,  
(β) Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου,  αρτοποιείου, γαλακτοπωλείου) η ανάθεση θα γίνει σε 
προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%) στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1 - Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1, Λαύριο 

Αττικής) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ……/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στις …/2014, ημέρα …… και ώρα 10:00 π.μ., 

κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της 

αποσφράγισης. 

ΑΡΘΡΟ 2 - Πληροφορίες 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλέφωνα 2292 3 20 145 & 20 147. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 
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προμήθεια, αυτές παρέχονται μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για 

την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 3 - Δεκτοί στον Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

γ. Συνεταιρισμοί 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

ΑΡΘΡΟ 4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που 

αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι 

αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί 

τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της 

προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να 

λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:   

Α - ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της 

προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Επειδή οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή για οποιεσδήποτε από αυτές το ποσό 

της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται αναλόγως. 
 Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: Δεν 

τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή του σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά του και θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 

ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας).  

Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές για όλους τους 

απασχολούμενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
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συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.).  Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.  και Α.Ε.  θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού 

κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος 

ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.  Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την 

προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86  νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε πέντε τοις εκατό (5%) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της 

προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι: Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ισχύει ότι και στην περ. Α 

– Έλληνες Πολίτες) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού.  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων. 

Δ.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:  



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 114 από 247 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση.   

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.   

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους 

οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όλοι οι συμμετέχοντες, οφείλουν να 
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 
 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών προδιαγραφών 

και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

 Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από 

διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε 

σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς 

τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς 

δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και 

ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Παιδικό 

Σταθμό, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας  

 Υπεύθυνη δήλωση για τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και 

δεν θα αξιολογηθεί. 
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 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Οι 

Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες 

Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 

προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 

εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 

προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα 

συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 

υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 

και με άλλο τρόπο αμοιβής. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, 

ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 

του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Για τους 

προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος.   

ΑΡΘΡΟ 5 - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών  
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις ….2014 και από 

ώρα… έως ώρα…... Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.  

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν 

γίνονται δεκτές.  

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της ομάδας που 

συμμετέχουν. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 

προμηθευόμενων ειδών της ομάδας.  

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα 

επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.     

ΑΡΘΡΟ 6 - Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών  
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1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:  

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια. 

β) την τιμή του προσφερόμενου τροφίμου, χωρίς Φ.Π.Α., για όλα τα υπόλοιπα είδη τροφίμων.  

γ) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.  

2. Με την προσφορά, η τιμή του κάθε προϊόντος θα δίδεται ανά κιλό ή τεμάχιο, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται εύκολα συγκρίσιμη.  

3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για 

ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση 

του Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, πλην των 

οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών, η τιμή των οποίων προσδιορίζεται με βάση το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. 

 6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν 

από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας του τροφίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς.   

7. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 

είτε ανά ομάδα. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για 

συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλα τα είδη που αναγράφεται σε 

αυτήν. Προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της 

κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

ΑΡΘΡΟ 7 - Ισχύς Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή 

της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από 

την ημέρα του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 
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αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.   

ΑΡΘΡΟ 8 - Φάκελος προσφοράς  
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει 

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.  

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς 

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο 

υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος θα είναι επίσης καλά 

σφραγισμένος και έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα 

προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε προϊόν σε ευρώ. Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 

προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, με το Φ.Π.Α. 

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν 

ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. 
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Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε προϊόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9 - Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 

Η κατακύρωση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου και οπωροκηπευτικών, θα γίνει σε 

προμηθευτή που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών. 

Για τα υπόλοιπα είδη (παντοπωλείου, αρτοποιείου και γαλακτοπωλείου) η κατακύρωση θα γίνει σε 

προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές 

της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού – Συνέχιση διαγωνισμού 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου έπειτα από εισήγηση – γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

Για το ίδιο είδος τροφίμου δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς 

προμηθευτές. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς 

τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός 

διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του. 

ΑΡΘΡΟ 11 - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει υποχρέωση όπως μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) 

ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισμού και την 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 119 από 247 

κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της 

σύμβασης μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, να ανανεωθεί για επιπλέον έξι (6) 

μήνες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Παιδικών Σταθμών μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες 

διαγωνισμών. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Σύμβαση 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τα προς προμήθεια προϊόντα και την ποσότητα. 

 Την τιμή για τα τρόφιμα που έχει προσφερθεί τιμή. 

 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

 Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε προϊόντος. 

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 

συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

Η σύμβαση υπογράφεται από την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται  

της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 13 - Παραλαβή των τροφίμων & χρόνος παράδοσης 
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής 

Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και άμεσα, 

να εφοδιάσει τους Παιδικούς Σταθμούς με την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων. 

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ανάλογα με τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών.  

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την 

προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα Θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και 

προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση 

πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις 

που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας 

περί συσκευασίας των τροφίμων. 

Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. Τα τρόφιμα θα 

παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τους αρμόδιους υπαλλήλους των Παιδικών Σταθμών, για την 

ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα 

νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Προέδρου να μετατίθεται, μετά από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 

εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, 

δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 14  - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

 Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5 % επί 

της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά 

τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

 Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος 

που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το ΦΠΑ. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα τρόφιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις 

βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 

συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό 

διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 

έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση 

Δημάρχου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των τροφίμων, με 

απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Διαγωνισμού, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός 

χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά 

τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των τροφίμων που 

απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου 

του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή 

των απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει 
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μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της 

αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα τρόφιμα δεν 

επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των 

υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για 

τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την 

παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 

παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα 

τρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα τρόφιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιστροφή των τροφίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. 

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί 

απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση Δημάρχου, με την οποία 

και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν 

παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας 

αυτής. 

Με απόφαση Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων που απορρίφθηκαν πριν 

από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, 

που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

ΑΡΘΡΟ 16 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον 

δεν παρέδωσε τις ποσότητες των τροφίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα της 

παρούσας. 

 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 17 - Εγγυήσεις ποιότητας 
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Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα τρόφιμα  είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων 

τροφίμων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι 

απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για  

κατανάλωση. 

Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, 

ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα τροφίμου  που προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες 

(2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πως το μέγιστο ποσοστό τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν Θα υπερβαίνει το 5% της 

αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων τροφίμων και 

αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων τροφίμων προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων 

τα κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης 

που προξένησε από τα ακατάλληλα τρόφιμα, επιφυλασσόμενης της Υπηρεσίας να ασκήσει και άλλα 

δικαιώματα σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον, κατά την κρίση της Προέδρου μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης, με απόφαση της Προέδρου μπορεί να του επιβληθεί 

πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Υπηρεσία για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες. 

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων τροφίμων, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

ΑΡΘΡΟ 18 - Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους τροφίμου θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά 

την προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια προϊόντων. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Νομικού Προσώπου. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Υπηρεσία εξήντα (60) ημέρες μετά 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νομικό Πρόσωπο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον  συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:  

- 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ). - φόρος εισοδήματος 4% 

στο καθαρό ποσό της αξίας.  

- οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού    
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ΑΡΘΡΟ 19 - Επίλυση Διαφορών  
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του δήμου ή της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας και 

του αναδόχου της προμήθειας εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 της αριθμ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.   

ΑΡΘΡΟ 20 - Άλλα στοιχεία 
Η Υπηρεσία δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 

ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που 

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου 

των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Υπηρεσίας. 

Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

ΑΡΘΡΟ 21 - Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες κατά τα νόμιμα καθώς και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και του Νομικού Προσώπου. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. Σε περίπτωση 

άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση 

συμμετοχής. 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
από το Δήμο Λαυρεωτικής δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 (πλατεία Ηρώου) του 
σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 375/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 (πλατεία Ηρώου) του σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας 

Λαυρεωτικής». 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι στις 17.11.2014 κοινοποιήθηκε 
στο Δήμο μας η αριθμ. πρωτ: οικ.199/13.11.2014 απόφαση κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006, πρακτικό 
17, σχετικά με την προσφυγή της Αναστασίας Καββαδία, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του 
Δήμου με αριθμό: 24736. Με την ανωτέρω απόφαση απορρίπτεται η από 08.11.2013 και με αριθμό 
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κατάθεσης 391/08.11.2013 προσφυγή της κας Α. Καββαδία με την οποία ζητούσε την ακύρωση της 
αρ.54196/44330/14.10.13 απόφασης ΓΓΑΔΑ.  

Επειδή ήδη έχουν περάσει 18 περίπου μήνες από την ημέρα που διεξήχθη η δημοπρασία για τη 
μίσθωση του ακινήτου και σε όλο αυτό το διάστημα έως σήμερα το εν λόγω ακίνητο παραμένει ελεύθερο 
-  αφού ο Δήμος δεν μπορούσε να προβεί σε νέα δημοπρασία - με αποτέλεσμα να έχει μεγάλα 
διαφυγόντα έσοδα προτείνεται η συζήτηση του θέματος στη σημερινή συνεδρίαση, εκτός ημερήσιας 
διάταξης. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
1. Την υπ’ αριθμ.6/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του 

Δήμου Λαυρεωτικής. 
2. Την υπ’ αριθμ.112/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με θέμα: «Εκμίσθωση 

από το Δήμο Λαυρεωτικής δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 (πλατεία Ηρώου) του 
σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής». 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9048/14-5-2013 πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτου της Επιτροπής Εκτίμησης 
Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013. 

4. Την υπ’ αριθμ. 78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
5. Την υπ’ αριθμ.335/2013 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία προκηρύχθηκε δημόσια 
ανοικτή και πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, η οποία διεξήχθη στις 17 Ιουνίου 2013 στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής. 
6. Την υπ΄αριθμ.103/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. 
7. Την υπ’ αριθμ. 140/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανάληψη της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου. 
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8. Την από 06.09.2013 προσφυγή της κα Καββαδία Αναστασίας κατά της αριθμ.140/2013 απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
9. Την αρ. πρωτ: 54196/44330/14.10.2013 απόφαση ΓΓΑΔΑ σχετικά με την εξέταση της προσφυγής. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω και έπειτα από την κοινοποίηση της απόφασης κατ’ άρθρο 153 του 
Ν.3463/2006 σχετικά με την προσφυγή της κας Α. Καββαδία,  ο κος Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί νέα 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου.  

Επιπλέον, επειδή έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (απόφαση αρ.78/2013) και με δεδομένο ότι έχει αλλάξει η σύνθεση της 
Επιτροπής, πρότεινε την κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 (Πλατεία Ηρώου) του σχεδίου πόλεως της Δημοτικής 
Ενότητας Λαυρεωτικής. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπρασιών που ορίστηκε με 
την υπ΄αριθμ.137/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

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

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- Τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981, 

- Την υπ’ αριθμ.112/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

- Την υπ’ αριθμ. 140/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανάληψη της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου, 

- Την αριθμ. πρωτ: 54196/44330/14.10.2013 απόφαση ΓΓΑΔΑ σχετικά με την εξέταση της 
προσφυγής, 

- Την αριθμ. πρωτ: οικ.199/13.11.2014 απόφαση κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006 σχετικά με την 
προσφυγή της Αναστασίας Καββαδία 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1, ΠΔ 270/81) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 173 του 
σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής,  στην πλατεία Ηρώου (περικλείεται από τις οδούς 
Κ. Πλειώνη, Α. Αλεξάνδρου, Βασιλ. Γεωργίου Β’ & Φωκίωνος Νέγρη), με τους κάτωθι όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Το προς εκμίσθωση ακίνητο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 173 του σχεδίου πόλεως Λαυρίου, στην Πλατεία 
Ηρώου. Περικλείεται από τις οδούς Κ. Πλειώνη, Α. Αλεξάνδρου, Βασ. Γεωργίου B’  και Φωκ. Νέγρη. 
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Αποτελείται από ισόγειο κτίριο συνολικής επιφανείας 250,00 τ.μ., καθώς και τον γύρωθεν αυτού 
περιβάλλοντα χώρο  του κήπου (αύλειο χώρο)  εμβαδού 2.200 τ.μ.  και αποτελεί το σύνολο σχεδόν 
του ΟΤ 173 (πλην ενός μικρού τμήματος που καταλαμβάνουν οι δημοτικές τουαλέτες κλπ). 

ΑΡΘΡΟ 2 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις ………… του έτους 2014, ημέρα ……… και ώρα ………… στο Δημοτικό 
Κατάστημα Λαυρεωτικής (οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημοπρασιών (άρθρο 1, ΠΔ 270/81) που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. 
Η δημοπρασία δύναται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον 
εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης 
ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.  
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την 
προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής 
διαδικασίας, οπότε και καθίσταται οριστικός χρήστης. 
Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς θα αυξάνεται κατά εκατό (100,00) ευρώ από την 
προηγούμενη της. 
Επίσης, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ποσοστού του δέκα 
τοις εκατό (10%) επί της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας 
επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο πληρεξούσιο 
έγγραφο, (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από Δημόσια υπηρεσία), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 
στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο 
πλειοδότη και τον εγγυητή του. Για την έγκριση ή μη της δημοπρασίας (κατακύρωση) αποφασίζει η 
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72, παρ.1 εδάφιο ε’ Ν.3852/2010). 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της 
δημοπρασίας από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο 
χώρο, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω θεώρησης ως ασύμφορου του 
επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει 
αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 
εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, 
δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας 
της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους όρους. Η 
επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη δημοπρασία. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Αρχίζει από την επομένη ημέρα της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Λαυρεωτικής και του τελευταίου πλειοδότη και 
του εγγυητή του και λήγει μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, οπότε ο μισθωτής 
υποχρεώνεται να παραδώσει το ακίνητο αναντίρρητα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφορετικά ευθύνεται 
σε αποζημίωση του εκμισθωτή. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Το μίσθωμα θα  είναι αυτό  που  θα  διαμορφωθεί  από  την  διεξαγωγή  της δημοπρασίας  και  
κατακυρωθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  προσαυξανόμενο  κατά ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό 
(5%)  ετησίως, αρχής  γενομένης  από  το  τρίτο  (3ο)  μισθωτικό  έτος.    
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς στην δημοπρασία, ορίζεται το ποσό των: 

Α/Α ΜΙΣΘΙΟ ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 Κατάστημα  + κήπος  250 + 2200 m2 2.000,00 € 
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και μάλιστα οπωσδήποτε εντός του πρώτου τριημέρου κάθε 
μισθωτικού μηνός, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. 
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Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου, 
που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται για την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, 
φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το μίσθιο (δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, καθώς 
και τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού).   
Με την έναρξη της μίαθωσης, οι μετρητές νερού (υδρόμετρο) και ρεύματος (ρολόι ΔΕΗ) θα μεταφερθούν 
στο όνομα του μισθωτή με δική του ευθύνη και οι δαπάνες σύνδεσης και κατανάλωσης βαρύνουν τον 
ίδιο. Επίσης, βαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου, εισφορές Ο.Γ.Α. κ.λ.π. σχετικά με το μίσθωμα.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας της 
δημοπρασίας εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου 
κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για τρία (3) έτη της μίσθωσης, ήτοι επτά χιλιάδες 
διακόσια ευρώ (7.200,00), η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους 
διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι την 
κατακύρωση της δημοπρασίας και την υπογραφή  του μισθωτηρίου από τον πλειοδότη-μισθωτή  και  τον 
εγγυητή του , οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 
10% επί του επιτευχθησομένου  μισθώματος μιας τριετίας. 
Η εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα εγγυάται 
την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά τη λήξη της σύμβασης 
και την αποχώρησή του από το μίσθιο και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
ανεξαιρέτως , διαφορετικά θα καταπίπτει, ως ποινική ρήτρα, για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών 
του οποτεδήποτε αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 
Όλα τα αιρετά μέλη του Δήμου Λαυρεωτικής, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών 
Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού, δεν έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 8 
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει  να καταθέσει στην Επιτροπή κατά την ημέρα 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, εκτός από την εγγυητική επιστολή του άρθρου 7, τα ακόλουθα απαραίτητα 
δικαιολογητικά: 
1) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. 
2) Εάν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία, σχετικό, νομίμως υπογεγραμμένο, παραστατικό 
εκπροσώπησης, αντίγραφο του καταστατικού αυτής και των τροποποιήσεών του, καθώς και 
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πρόσφατο(πρό 5νθημέρου) πιστοποιητικό περί των τροποποιήσεων του καταστατικού της από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο. 
3) Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. και 
διαβατήριο, ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και διαβατήριο. 
4)  Βεβαίωση  της   Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Λαυρεωτικής περί ανυπαρξίας οιασδήποτε 
ληξιπρόθεσμης οφειλής, εκδόσεως πέντε (5) ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί.  
5) Πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  ότι  δεν  έχει  κηρυχθεί  σε  πτώχευση, εκδόσεως πέντε 
(5) ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί.  
6) Πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  ότι  δεν  έχει  κατατεθεί  αίτηση  για  να  κηρυχθεί  σε  
πτώχευση, εκδόσεως πέντε (5) ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί.  
7) Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  δεν  τελεί  σε  εκκαθάριση  ή  παύση  εργασιών , με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  
8) Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  μετέχοντος  στη  δημοπρασία  φυσικού  προσώπου  ή  
του  νομίμου  εκπροσώπου  της  μετέχουσας  εταιρείας  (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) ότι  
έλαβε  γνώση  όλων  των  όρων  της  παρούσας  προκήρυξης, τους  οποίους  και αποδέχεται  πλήρως  
και  ανεπιφυλάκτως. 
9) Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου (του  φυσικού  προσώπου  ή  των  νομίμων  εκπροσώπων  των  
νομικών  προσώπων).  
10) Φορολογική  ενημερότητα.  
11) Παρουσία  αξιόχρεου  εγγυητή με την αστυνομική του ταυτότητα, που  να  προσκομίζει, είτε  εγγυητική  
επιστολή  Τραπέζης, αξίας  τουλάχιστον  ίσης  με  το  δεκαπλάσιο (10)  του  ποσού  της  πρώτης  
προσφοράς  ή  που  να  έχει  στην  κυριότητά  του  ακίνητο  αντικειμενικής  αξίας  τουλάχιστον  ίσης  με  
το  δεκαπλάσιο (10) του ποσού  της πρώτης  προσφοράς. Στην  περίπτωση  που  ο  εγγυητής  θα  
εγγυηθεί  με  ακίνητο, θα  πρέπει  να  προσκομίσει α) συμβόλαιο  του  ακινήτου, β) πιστοποιητικό  
μεταγραφής, γ)πιστοποιητικά  ιδιοκτησίας, βαρών  και  μη  διεκδικήσεως, εκδόσεως εντός  του 
5νθημέρου  προ της δημοπρασίας   
Ο  εγγυητής  θα  υπογράψει  μαζί  με  τον  τελευταίο  πλειοδότη  το  πρακτικό  της  δημοπρασίας  και  θα  
είναι  αλληλέγγυα  κι  εις  ολόκληρον  υπεύθυνος  μ’ αυτόν  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της  
σύμβασης, παραιτούμενος  από  το  ευεργέτημα  της  δίζησης  και  της  διαίρεσης.  
Επιπροσθέτως,  ο  εγγυητής  υποχρεούται  να  υπογράψει  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  
προς  τον  Δήμο  Λαυρεωτικής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), σύμφωνα  με  την  οποία  θα  
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  μην  μεταβάλει  την  περιουσιακή  του  κατάσταση  για  όσο  χρόνο  
διαρκεί  η  εγγύηση.  
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12) Στην  περίπτωση  που  στην  δημοπρασία  συμμετέχει  προσωπική  εταιρεία (ομόρρυθμη  ή  
ετερόρρυθμη  εταιρεία) ή  εταιρεία  περιορισμένης  ευθύνης (ΕΠΕ), οι  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  
στην  παράγραφο  ένα (1), πρέπει  να  αφορούν  κι  σε  όλους  τους  εταίρους. 
Εάν  στη  δημοπρασία  συμμετέχει  ανώνυμη  εταιρεία (Α.Ε.), οι  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην 
παράγραφο  ένα (1) θα  αφορούν  και  σε  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τον  
εντεταλμένο  σύμβουλο, δηλαδή  εκείνον  στον  οποίο  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  εκχωρήσει  τις  
αρμοδιότητες  εκπροσώπησης  του  προς  τα  έξω.  
Ειδικότερα, εφόσον  στη  δημοπρασία  συμμετέχει  προσωπική  εταιρεία (ομόρρυθμη  ή  ετερόρρυθμη  
εταιρεία), θα  προσκομιστούν  νομίμως  δημοσιευμένο  καταστατικό  σύστασης, αυτούσιο  το  κείμενο  
των  κωδικοποιημένων  καταστατικών, εφόσον  υπάρχουν  τροποποιήσεις  του  αρχικού, καθώς  και  
πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο, το  οποίο  θα  έχει  εκδοθεί  το  αργότερο  πέντε (5) 
ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί αναφορικά  με  τις  τροποποιήσεις  του  καταστατικού. 
Εάν  στη  δημοπρασία  συμμετέχει  Ανώνυμη  Εταιρεία (Α.Ε.)  ή  Εταιρεία  Περιορισμένης  Ευθύνης  
(Ε.Π.Ε.) ή  Ιδιωτική  Κεφαλαιουχική  Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), θα  προσκομιστούν  νομίμως  δημοσιευμένο  
ιδρυτικό  καταστατικό, νομίμως  δημοσιευμένο  κωδικοποιημένο  καταστατικό  των  τροποποιήσεων, 
εφόσον  υπάρχουν  τροποποιήσεις, τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ, στα  οποία  έχουν  δημοσιευθεί  οι  ανωτέρω  
πράξεις, καθώς, τέλος  και  τα  ΦΕΚ  εκπροσώπησης  της  εταιρείας. 
Στην  περίπτωση  συμμετοχής  Εταιρείας  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.), θα  προσκομίζεται  
πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο, περί  τροποποιήσεων, το  οποίο  θα  έχει  εκδοθεί πέντε  
(5) ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί. 
Στην  περίπτωση  συμμετοχής  Ανώνυμης  Εταιρείας (Α.Ε.), θα  προσκομίζεται  βεβαίωση  από  το  Τμήμα  
Ανωνύμων  Εταιρειών, της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης, της  οικείας  Περιφέρειας, η  οποία  θα  έχει  
εκδοθεί  το  αργότερο  πέντε (5) ημέρες, πριν  την  ημερομηνία  που  θα  υποβληθεί, περί  μη  λύσης (ή  
ανάκλησης  της  άδειας  σύστασης), μη  θέσης  σε  εκκαθάριση, καθώς  και  περί  τροποποιήσεων.       
Εφόσον  συμμετέχουν  φυσικά  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ‘’εν  κοινοπραξία’’, όλα  θα  ευθύνονται  
αλληλεγγύως  κι  εις  ολόκληρον, τυχόν  δε  αντίθετη  δήλωση  τους  και  μετά  την προσφορά  τους, θα  
είναι  απαράδεκτη.      
13) Τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  θα  κατατίθενται  για  έλεγχο  στην  αρμόδια  Επιτροπή  την  ημέρα  κι  
ώρα  διεξαγωγής  της  δημοπρασίας.  
14) Η  συμμετοχή  στην  δημοπρασία  προϋποθέτει  αλλά  και  συνεπάγεται  πλήρη  γνώση  και  
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  τω  γενικών  κι  ειδικών  όρων  της  διακήρυξης, καθώς  και πλήρη  γνώση  των  
χώρων  και  των  εγκαταστάσεων  που  θα  εκμισθωθούν.  

ΑΡΘΡΟ 9 

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα 
εστίαση. 
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Ρητά απαγορεύεται η υπομίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο. 
Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου ως οικογενειακής κατοικίας του μισθωτή. 
Ο μισθωτής υποχρεούται να εφοδιασθεί με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας με δικές του δαπάνες.  Σε 
περίπτωση δε, που για οποιοδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ο Δήμος Λαυρεωτικής 
δε φέρει καμία ευθύνη. 
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές 
διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, με 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του 
αποτελέσματος και την κατακύρωση της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την 
σύνταξη και υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται αμφότεροι για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών 
η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το 
μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με 
τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. 
Οποιαδήποτε παρέμβαση στο μίσθιο γίνεται απαραίτητα με έγγραφη συναίνεση του Δήμου. 
Απαγορεύεται οποιαδήποτε, επισκευή, διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το Δήμο  και  από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές. 
Σε περίπτωση που γίνουν κατασκευές, προσθήκες κλπ στο μίσθιο χωρίς την έγκριση του Δήμου, δύναται 
ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση αυτών και την επαναφορά του μισθίου στην αρχική 
του κατάσταση. Αυτό δε, συνεπάγεται  και ουσιώδη λόγο ακύρωσης της σύμβασης. 
Οι δαπάνες των εργασιών βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Οι γενόμενες προσθήκες παραμένουν 
μετά τη λήξη της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση του εκμισθωτή 
προς αποζημίωση του μισθωτή, ούτε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, για την συντήρηση και φύλαξη, καθώς και 
για την καθαριότητα, τόσο του μισθίου καταστήματος, όσο και ολόκληρου του περιβάλλοντος χώρου 
(κήπου).  
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ΑΡΘΡΟ 13 
Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση του εν γένει μισθίου (ποινική, αγορανομική κ.α.) 
βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. Η μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του Νόμου, 
συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου σε άριστη κατάσταση, προστατεύοντας 
αυτό κατά πάσης καταπάτησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση του μισθίου, η οιαδήποτε μετατροπή της χρήσεως 
αυτού, ως και η εν μέρει ή εν όλω υπομίσθωση και η με οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 
μεταβίβαση ή  παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου σε τρίτον.  
Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η 
οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος 
θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και 
εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης. 
Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής 
θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, 
καθώς και από τους όρους και τις προϋποθέσεις της, οι οποίοι όλοι τυγχάνουν ουσιώδεις και θα 
συνομολογηθούν υποχρεωτικώς ως ουσιώδεις και με το μισθωτήριο συμβόλαιο.  

ΑΡΘΡΟ 17 

Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την εξακρίβωση της 
τήρησης των όρων της μίσθωσης. 
Ο Δήμος δύναται, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταγγείλει τη μίσθωση και να 
ενεργήσει σε βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό για παράβαση οποιουδήποτε 
όρου της σύμβασης, ακόμη και για τη μη κανονική και εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ακαθαρίστων 
εσόδων καθώς και του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. 
Στην περίπτωση αυτή η κατατεθείσα από τον μισθωτή αρχική εγγύηση, καταπίπτει, ως ποινική ρήτρα, 
υπέρ του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 18 
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο πριν από τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και η 
παραμονή αυτού μετά τη λήξη της. 
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Σε περίπτωση μη αποχώρησης του μισθωτή από το μίσθιο κατά την λήξη της σύμβασης μισθώσεως, 
αυτός θα καταβάλει στον Δήμο, για όσο χρόνο παραμένει στο μίσθιο, ως αποζημίωση για την χρήση 
αυτού, ποσό το οποίο θα ανέρχεται στο διπλάσιο του καταβαλλομένου μισθώματος. Στην περίπτωση 
αυτή η κατατεθείσα από τον μισθωτή αρχική εγγύηση, θα καταπέσει, ως ποινική ρήτρα, υπέρ του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ούτε 
υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, εφόσον δεν υφίσταται υπαιτιότητά του. Σε 
περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης με υπαιτιότητα του μισθωτή, κάθε ποσό που έχει καταβληθεί 
από αυτόν ως μίσθωμα, καθώς και η κατατεθείσα από τον μισθωτή αρχική εγγύηση, καταπίπτει, ως 
ποινική ρήτρα, υπέρ του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του κ. Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τη τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και σε δύο 
εφημερίδες. 
Τον πλειοδότη βαρύνουν όλα τα σχετικά έξοδα (δημοσιεύσεις αρχικής και επαναληπτικών 
δημοπρασιών, αμοιβή μηχανικού για πιστ/κό ενεργειακής απόδοσης  κλπ), τα οποία καταβάλλονται μαζί 
με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

ΑΡΘΡΟ 21 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, (οδός 
Κουντουριώτη αριθ. 1 , Λαύριο)  κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους,  
που υποβάλλεται στην ανωτέρω διεύθυνση.  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 376/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές έως 

31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
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μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25774/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’):  

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.25773/27-11-2014 αίτησή του, ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 31/12/2009 

οφειλές του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 493,13 

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/03/2005 

Κύρια οφειλή: 233,27 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 259,86 ευρώ 

Είδος οφειλής : Εισφορά 

2.α) Ο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την  εφάπαξ δόση της οφειλής του.  

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. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 

ΚΩΝ/ΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι δεν 

υπήρχαν στην διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)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 233,27 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 αρ. πρωτ: 25774/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25773/27.11.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 493,13 ευρώ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25773/27.11.2014 αίτηση του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
σχετικά με 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 καταβολής ανέρχεται σε 233,27 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΧΑΡΙΤΟΥ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 377/2014    
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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 έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25755/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 25466/25-11-2014 αίτησή της, η ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε 

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

από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές της ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

983,88 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/03/2010 

Κύρια οφειλή : 739,89 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 243,99 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

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 ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 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 της  σε (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 115,71 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 115,71 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. 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25755/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25754/2711.2014  αίτηση της  ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 983,88 € 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: 25754/2711.2014 αίτηση της  ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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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 115,71 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 115,71 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές έως 31.12.2009) 
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Αρ. Απόφ.: 378/2014    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25779/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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. 25778/27/11/2014 αίτησή του, ο ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 520,52 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 27/11/2008 

Κύρια οφειλή : 310,00 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 210,52 ευρώ 

Είδος οφειλής : Κλήσεις  

4. Ο ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 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 ΜΠΕΘΑΝΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

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 ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 εφάπαξ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

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 ανέρχεται σε 310,00 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 αρ. πρωτ: 25779/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25778/27.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 520,52 €  

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25778/27.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
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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 καταβολής ανέρχεται σε 310,00 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 379/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25780/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25777/27-11-2014 αίτησή του, ο ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 549,12 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/05/2013 

Κύρια οφειλή: 508,00 € 

Προσαυξήσεις : 41,12 € 

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 ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα:  

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 508,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 41,12 

ευρώ.  

Β. 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.  

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 
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- Την αρ. πρωτ: 25780/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25777/27.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25777/27.11.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 508,00 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού 
ποσού 41,12 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (οφειλές ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 380/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (οφειλές ΕΓΓΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25757/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25753/27-11-2014 αίτησή της, η ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

295,37 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2011 

Κύρια οφειλή: 258,12 € 

Προσαυξήσεις : 37,25 € 

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 ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα:  
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την εφάπαξ καταβολή του ποσού 258,12 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 37,25 

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 

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

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25757/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 25753/27.11.2014 αίτηση της ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25753/27.11.2014 αίτηση της ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 
51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
την εφάπαξ καταβολή του ποσού 258,12 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 37,25 
ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ 
ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 381/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 
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του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΚΟΛΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ από 

01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25759/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25750/27-11-2014 αίτησή της, η ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 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 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 2.162,63 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2011 

Κύρια οφειλή : 1.863,32 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 299,31 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Η ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

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

ΙΣΙΔΩΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

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 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 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 (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 108,15 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 108,15 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.  

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 αρ. πρωτ: 25759/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25750/26.11.2014 αίτηση της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της ποσού 2.162,63 €, 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:  25750/26.11.2014 αίτηση της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΙΣΙΔΩΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ της 
προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 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 108,15 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 108,15 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ 
ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 382/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΣ (οφειλές ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 

01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25758/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.24449/12-11-2014 αίτησή της, η ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

509,28 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή : 391,96 ευρώ 

Προσαυξήσεις 117,32 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

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

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 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 (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 105,60 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 105,60 ευρώ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 154 από 247 

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.  

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 αρ. πρωτ: 25758/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25752/27.11.2014 αίτηση της ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 509,28 €, 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: 25752/27.11.2014 αίτηση της ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 105,60 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 105,60 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
ΒΑΣΙΛΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 383/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΗ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25775/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25771/27-11-2014 αίτησή του, ο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 51.264 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 05/06/2014 

Κύρια οφειλή : 50.350,00 ευρώ 

Προσαυξήσεις :914,00 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  

4.Ο ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 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 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 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 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 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. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 895,25 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 158 από 247 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 895,25 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25775/27.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25771/27.11.2014  αίτηση του ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 51.264,00 €, 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: 25771/27.11.2014 αίτηση του ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) 
και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 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. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 895,25 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 27/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 895,25 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. 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΚΡΑΤΣΑ 
ΙΚΑΡΟΥ(οφειλές ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 384/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΚΡΑΤΣΑ ΙΚΑΡΟΥ (οφειλές ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25497/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25495/25-11-2014 αίτησή του, ο ΚΡΑΤΣΑΣ ΙΚΑΡΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ  ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 

6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 556,72 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/02/2010 

Κύρια οφειλή : 439,80 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 116,92 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΚΡΑΤΣΑΣ ΙΚΑΡΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ, 

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

του ΙΚΑΡΟΥ, 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

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

εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
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Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 117,75 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 117,75 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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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- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25497/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25495/25.11.2014 αίτηση του ΚΡΑΤΣΑ ΙΚΑΡΟΥ του ΖΑΧΑΡΙΑ, σχετικά με τη 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 556,72 €, 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: 25495/25.11.2014 αίτηση του ΚΡΑΤΣΑ ΙΚΑΡΟΥ του ΖΑΧΑΡΙΑ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ του προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 117,75 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 117,75 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 
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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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 
(οφειλές ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 385/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (οφειλές ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25588/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25587/26-11-2014 αίτησή του, ο ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.177,66 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή : 1.665,15 ευρώ 

Προσαυξήσεις :512,51 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4.Ο ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ. 

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

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 ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 
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Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαεπτά (17) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 110,37 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 110,37 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25588/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25587/26.11.2014  αίτηση του ΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ και το συνολικό 
ύψος των οφειλών του, ποσού 2.177,66 €, 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:  25587/26.11.2014  αίτηση του ΡΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΡΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το 
Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δεκαεπτά (17) 
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 110,37 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 110,37 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 386/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25596/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25595/26-11-2014 αίτησή του, ο ΣΤΕΦΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ζήτησε 

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

1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

589.83 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή: 503.35 € 

Προσαυξήσεις : 86.48 € 

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 ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα:  

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 503.35 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 86.48 

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.  
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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 Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25596/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25595/26.11.2014 αίτηση του ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25596/26.11.2014 2014 αίτηση του ΣΤΕΦΑ ΘΕΟΦΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 503.35 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού 
ποσού 86,48 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 387/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
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κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25617/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25614/26-11-2014 αίτησή του, ο ΚΟΚΟΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 199,54 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/05/2013 

Κύρια οφειλή: 170,56 € 

Προσαυξήσεις : 28,98 € 

Είδος οφειλής: Τέλη 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
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Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα:  

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 170,56 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 28,98 

ευρώ.  

Β. 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.  

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 αρ. πρωτ: 25617/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25614/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25614/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 170,56 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 
(100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού 
ποσού 28,98 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 388/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
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«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (οφειλές έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25616/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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.26515/26-11-2014 αίτησή του, ο ΚΟΚΟΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 813,31 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 01/02/2000 

Κύρια οφειλή: 324,78 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 488,53 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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Είδος οφειλής : Τέλη - Πεζοδρόμια 

2.α) Ο ΚΟΚΟΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ   εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

3. Ο Δήμος  έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 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 ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) 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 324,78 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 αρ. πρωτ: 25617/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.26515/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 
813,31 ευρώ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25615/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΚΟΡΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
σχετικά με 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), εγκύκλιος 
36 - 6/6/2014, 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 καταβολής ανέρχεται σε 324,78 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
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Αρ. Απόφ.: 389/2014    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25682/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25674/26-11-2014 αίτησή του, o ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 721.43 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή :586.61 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 134.82 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 104.67 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 104.67 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25682/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25682/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 721,43 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: 25682/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
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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 104.67 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 104.67 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009) 
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Αρ. Απόφ.: 390/2014    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25681/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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.25529/25/11/2014 αίτησή του, ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 324.94 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/05/2007 

Κύρια οφειλή : 185.64 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 139.30 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 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 ΜΑΓΓΙΝΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 εφάπαξ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 ανέρχεται σε 185,64 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 αρ. πρωτ: 25681/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ .πρωτ 25675/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 324,94 € 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25675/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟY του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
σχετικά με 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), εγκύκλιος 
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36 - 6/6/2014, 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 καταβολής ανέρχεται σε 185,64 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΚΟΡΩΝΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 391/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25655/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25654/26-11-2014 αίτησή του, ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

528,51 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/11/2012 

Κύρια οφειλή : 460,53 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 67,98 ευρώ 

Πρόστιμο : 37,15 

Είδος οφειλής : Τέλη 

4.Ο ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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 ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ,  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   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. Διαγραφή προστίμου 29,72 €. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 112,85 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
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διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 112,85 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25655/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25654/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 528,51 €, 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: 25654/26.11.2014 αίτηση του ΚΟΡΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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. 
Διαγραφή προστίμου 29,72 €. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 112,85 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 26/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 112,85 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 392/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΣΤΡΙΓΚΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25647/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25676/26-11-2014 αίτησή του, ο ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του  ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 294,92 ευρώ, το 

οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/01/2010 

Κύρια οφειλή: 231,22 € 

Προσαυξήσεις : 63,70 € 

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 ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, 

που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) 

και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 231,22 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

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

συνολικού ποσού 63,70 ευρώ.  

Β. 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. 
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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 187 από 247 

- Την αρ. πρωτ: 25647/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ. 25676/26.11.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:  25676/26.11.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 231,22 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων, συνολικού ποσού 63,70 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 393/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΣΤΡΙΓΚΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25648/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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.25677/26-11-2014 αίτησή του, ο ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 1.151,06 ευρώ, 

το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/12/1995 

Κύρια οφειλή: 483,23 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 668,83 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

2.α) Ο  ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την  εφάπαξ δόση της οφειλής του ΣΤΡΙΓΚΛΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ .  

3. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ. 

 Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι δεν 

υπήρχαν στη διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το 

Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 

- 6/6/2014) 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, 

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


 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 189 από 247 

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 483,23 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 αρ. πρωτ: 25648/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25677/26.11.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ και το συνολικό ύψος των 
οφειλών του, ποσού 1.152,06 ευρώ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25677/26.11.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΡΙΓΚΛΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 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), εγκύκλιος 36 - 6/6/2014, 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 καταβολής ανέρχεται σε 483,23 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 394/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλές ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από 

01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25656/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25652/26-11-2014 αίτησή του, ο ΜΑΡΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

248,74 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2010 

Κύρια οφειλή: 201,12 € 

Προσαυξήσεις : 47,62 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 201,12 ευρώ, με 

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

καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 47,62 ευρώ.  

Β. 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.  

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 αρ. πρωτ: 25647/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25652/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25652/26.11.2014 αίτηση του ΜΑΡΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του ΜΑΡΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 201,12 ευρώ, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων, συνολικού ποσού 47,62 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 395/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
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«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25470/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25463/25-11-2014 αίτησή του, ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 3.085,20 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 11/04/2012 

Κύρια οφειλή : 2.709,78 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 375,42 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του  

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

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 126,02 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 126,02 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 
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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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25470/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25463/25.11.2014 αίτηση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 3.085,20 €, 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: 25463/25.11.2014 αίτηση του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 126,02 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 126,02 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 396/2014    
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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 έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25467/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 25466/25-11-2014 αίτησή της, η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΞΕΝΟΦΩΝ 

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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 543,87 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/10/2014 

Κύρια οφειλή : 543,87 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 0 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΞΕΝΟΦΩΝ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΞΕΝΟΦΩΝ, 

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

οφειλή αφορά τελευταίο λογαριασμό με ημερομηνία λήξης πληρωμής την 30/11/2014. (Ημερομηνία 

βεβαίωσης 17/10/2014). 

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 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε (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 110,97 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 110,97 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 
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καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 

ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

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

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

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

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

οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25467/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ.25467/25.11.2014 αίτηση της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ του 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της 543,87 € όπως προκύπτει από την οικονομική υπηρεσία. 

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 199 από 247 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25467/25.11.2014 αίτηση της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ του 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 110,97 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 110,97 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 
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αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 397/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ (οφειλές έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25468/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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.25465/25-11-2014 αίτησή του, ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ  του ΚΩΝ/ΝΟΥ  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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ  του ΚΩΝ/ΝΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

420,26 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/05/2008 

Κύρια οφειλή: 249,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 170,34 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ 

2.α) Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ  του ΚΩΝ/ΝΟΥ   εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την  εφάπαξ δόση της οφειλής του.  

3. Ο Δήμος  έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ  του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ, 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)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 249,92 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 αρ. πρωτ: 25468/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25465/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  και το συνολικό 
ύψος των οφειλών του, ποσού  420,26 ευρώ 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25465/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  σχετικά 
με 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), εγκύκλιος 
36 - 6/6/2014, 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 καταβολής ανέρχεται σε 249,92 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 398/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25469/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25464/25-11-2014 αίτησή του, ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ  του ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.087,88 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή: 862,66 € 

Προσαυξήσεις : 225,22 € 

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 ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) και ειδικότερα:  

την εφάπαξ καταβολή του ποσού 862,66 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 

τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 225,22 

ευρώ.  

Β. 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.  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25469/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25464/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25464/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΤΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν 
βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 862,66 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, 
συνολικού ποσού 225,22 ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ 
(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 399/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25444/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 25443/25-11-2014 αίτησή του, ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

1.177,90 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/11/2011 

Κύρια οφειλή : 1.019,63 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 158,27 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ 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 ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ 

του  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 

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 ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ του  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 109,05 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 109,05 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 207 από 247 

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 αρ. πρωτ: 25444/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25443/25.11.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.177,90 €, 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: 25443/25.11.2014 αίτηση του ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί 
από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: Την 
καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 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 109,05 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 109,05 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 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 208 από 247 

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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 400/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, 

Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ (οφειλές έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25498/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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.25492/25/11/2014 αίτησή του, ο ΚΡΑΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΙΚΑΡΟΥ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

2.332,43 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 24/08/2004 

Κύρια οφειλή : 1.185,00 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 1.147,43 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΚΡΑΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΙΚΑΡΟΥ 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 ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ 

του ΙΚΑΡΟΥ:  

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 ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 ΚΡΑΤΣΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ 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 169,26 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 

- Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (ΦΕΚ 
93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25498/2511.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25492/25.11.2014 αίτηση του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του 2.332,43 €  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25492/25.11.2014 αίτηση του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ, σχετικά με 
τη 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 και ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του ΚΡΑΤΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του ΙΚΑΡΟΥ 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 169,26 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου 
ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 401/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

έως 31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
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ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25530/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014),  (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.25529/25/11/2014 αίτησή του, ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες έως 

31/12/2009 οφειλές του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 447,89 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 
Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/06/2007 

Κύρια οφειλή : 258,06 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 189,83 ευρώ 

Είδος οφειλής : ΥΔΡΕΥΣΗ  

4. Ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.  

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

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. : 

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 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003620_N0000001696_S0000007636
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Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)  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 εφάπαξ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 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 ανέρχεται σε 258,06 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 αρ. πρωτ: 25530/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25529/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 447,89 € του  
αποφασίζει  ομόφωνα  

Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25529/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 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 καταβολής ανέρχεται 
σε 258,06 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΜΑΓΓΙΝΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 402/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 
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του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (οφειλές ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25531/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25528/25-11-2014 αίτησή του, o ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 690,12 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή :543,68 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 146,44 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

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 ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   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 116,91 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 116,91 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 
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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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25531/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25528/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 690,12 ευρώ, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25528/25.11.2014 αίτηση του ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΜΑΓΓΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 116,91 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 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 116,91 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. 
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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του DOCE DRITAN 
(οφειλές ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από 01.01.2010) 
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Αρ. Απόφ.: 403/2014    
Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 

κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του DOCE DRITAN (οφειλές ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από 

01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25499/25.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25493/25-11-2014 αίτησή του, o DOCE DRITAN του VASIL  ζήτησε την καταβολή 

με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY του Δ. ( ΑΜΥ 957) 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του  Δ. προς το Δήμο (ΑΜΥ 957), ανέρχονται στο 

ποσό των 526,78 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης  23/10/2012 

Κύρια οφειλή :465,83 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 60,95 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο DOCE DRITAN του VASIL εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του  Δ. 

5. Ο Δήμος δεν έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του  Δ.. 

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

υπάρχουν στην διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. 

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

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   και ειδικότερα: την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 121,51 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 

υπαγωγής την 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 121,51 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 
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καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 

ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

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

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

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

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

οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25682/26.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25493/25.11.2014 αίτηση του DOCE DRITAN του VASIL, σχετικά με τη 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του  Δ. (ΑΜΥ 957) 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 526,78 € 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:  25493/25.11.2014 αίτηση του DOCE DRITAN του VASIL, σχετικά με τη 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του  Δ. (ΑΜΥ 957) προς το Δήμο 
Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 121,51 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
υπαγωγής την 25/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 121,51 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 
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αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).  
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 404/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25389/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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.25388/24-11-2014 αίτησή του, ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές του ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.264,21 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2011 

Κύρια οφειλή : 1061,82 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 202,39 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ  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 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 

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 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

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

Ν.4257/2014(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)   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 104,29 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 24/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 104,29 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25389/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ.πρωτ.25388/24.11.2014 αίτηση του ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.264,21 €, 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: 25388/24.11.2014 αίτηση του ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 104,29 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 24/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 104,29 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, (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014).   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΙΩΑΝΝΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 405/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25392/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 25385 /24-11-2014 αίτησή της, η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 618,43 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 17/10/2014 

Κύρια οφειλή : 618,43 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 0 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 

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

οφειλή αφορά τελευταίο λογαριασμό με ημερομηνία λήξης πληρωμής την 30/11/2014. (Ημερομηνία 

βεβαίωσης 17/10/2014). 

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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 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 (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 105,51 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
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υπαγωγής την 24/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 

πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 

στο ποσό των 105,51 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25392/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25385/24.11.2014  αίτηση της  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 618,43 € 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: 25385/24.11.2014 αίτηση της ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που 
έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 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 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 105,51 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
υπαγωγής την 24/11/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,05%), 
πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη 
διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται 
στο ποσό των 105,51 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (οφειλές έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 406/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (οφειλές έως 

31.12.2009)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25391/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014), (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: 
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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.25386/24-11-2014 αίτησή της, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

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

31/12/2009 οφειλές της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

11.731,05 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30-05-2002 

Κύρια οφειλή: 5.449,43 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 6.281,62 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη 

6.α) Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

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

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

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  :  

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

υπήρχαν στην διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ της οφειλέτριας. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως  31/12/2009, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 

(εγκύκλιος 36 - 6/6/2014)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 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 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 5.449,43 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 Ν.3801/2009 

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 αρ. πρωτ: 25391/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25386/24.11.2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ και το συνολικό 
ύψος των οφειλών της, ποσού 11.731,05 € 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 25386/24.11.2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, σχετικά με 
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 
καταβολής ανέρχεται σε 5.449,43 ευρώ.   
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 407/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 

του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της κας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (οφειλές από 

01.01.2010)». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, αφού λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. πρωτ: 
25390/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014) (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. 

1. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 25387/24-11-2014 αίτησή της, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  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 (εγκύκλιος 36 - 6/6/2014). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 1.1.2010 

και έπειτα οφειλές της  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

3.111,50 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α.Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/03/2010 

Κύρια οφειλή: 2.382,74 € 

Προσαυξήσεις : 728,76 € 

Είδος οφειλής: Τέλη 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α.  Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  

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 2.382,74 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό 

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

ποσού 728,76 ευρώ.  

Β. 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.  

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) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 25390/24.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25387/24.11.2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ σχετικά με την 
εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:  25387/24.11.2014 αίτηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της προς το Δήμο Λαυρεωτικής που έχουν βεβαιωθεί από 
01.01.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα: την 
εφάπαξ καταβολή του ποσού 2.382,74 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από 
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 728,76 
ευρώ.  
Β. 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 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 408/2014    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«εισήγησης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά με την 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  
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Με την υπ’ αριθμ.158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε: 
1. Η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Λαυρεωτικής 
2. Η συγκρότηση εννεαμελούς Επιτροπής Διαχείρισης  
Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) «Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι 

υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα 

παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, 

είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β΄ 185). Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι 

Ο.Τ.Α. μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. 

Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων. Τα κοινωνικά 

παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία 

εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει 

επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος η εντεταλμένος 

σύμβουλος. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική 

επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με 

απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.» 
Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

είναι απαραίτητο να καταρτιστεί, εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα κανονιστικό πλαίσιο, κατά το 
δυνατόν ευρέως αποδεκτό, με τις διατάξεις του οποίου θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα σχετικά 
θέματα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), «οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα 
της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης 
νομοθεσίας», οι δε σχετικές αποφάσεις «λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, εδάφιο ια) του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου «εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα 
σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73παρ.1B v) 
και παρακολουθεί την υλοποίησή τους». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προβούν 
στην κατάρτιση σχεδίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», ο οποίος θα σταλεί 
στο Δημοτικό προς έγκριση. 
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Η προβλεπόμενη από την παρ. 3, άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), Υπουργική Απόφαση 
που θα ρυθμίζει «κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών 

παντοπωλείων» δεν έχει εκδοθεί ακόμη, οπότε και οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου «Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής» - εφόσον εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο – υπόκεινται, ενδεχομένως, σε τροποποίηση και προσαρμογή τους προς την εν 
λόγω Υπουργική Απόφαση, όταν εκδοθεί, στο βαθμό που αντιβαίνουν σε αυτή. 

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

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012, 

− Την υπ’ αριθμ.158/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Καταρτίζει το σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ως ακολούθως: 
Άρθρο 1 
Κανονισμός 
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του 
προγράμματος σίτισης του Δήμου Λαυρεωτικής στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 
85) και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών. Ο παρών Κανονισμός, εναρμονισμένος 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του. 
Άρθρο 2 
Σκοπός Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
Δήμου Λαυρεωτικής για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο 
την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων 
πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των 
οικονομικά αδυνάμων κατοίκων. 
2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί ειδικότερα στην κάλυψη 
πρωτογενών αναγκών ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν 
παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου 
Λαυρεωτικής και την λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου υποστήριξης ατέγων και απόρων. 
Άρθρο 3 
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Έδρα, Κτήρια και Χώροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το Δημαρχείο Λαυρίου του Λαυρίου. 
2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής μεριμνά για τη διάθεση κατάλληλων κτηρίων και χώρων για τις ανάγκες 
στέγασης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, 
καθώς και για την προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν 
εύρυθμη την λειτουργία του. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτήρια και χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου κατάλληλα για 
το σκοπό αυτό, είναι δυνατή η μίσθωση από τρίτους κτηρίων ή και χώρων αποθηκών για την κάλυψη 
αναγκών στέγασης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η σχετική διαδικασία διενεργείται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτων από τους Δήμους. Η 
υλικοτεχνική υποδομή, ο εξοπλισμός, καθώς και τα μέσα που απαιτούνται για την λειτουργία του 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση της προμήθειας τους με 
δαπάνες του Δήμου, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων. 
3. Για την εύρυθμη λειτουργία του, το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο πρέπει να διαθέτει κατάλληλους 
χώρους, εξοπλισμό και μέσα, που περιλαμβάνουν: 
α) πρατήριο διανομής τροφίμων. 
β) πρατήριο διανομής λοιπών ειδών (ατομικής υγιεινής-καθαριότητας, βρεφικής φροντίδας, 
ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού). 
γ) αποθήκες (για τη συγκέντρωση, φύλαξη και προετοιμασία των χορηγούμενων από τα πρατήρια 
ειδών). 
δ) γραφείο. 
ε) τουαλέτες. 
4. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο χώροι, εξοπλισμός και μέσα, μπορεί να στεγάζονται 
στο ίδιο ή σε διαφορετικά κτήρια, ανάλογα με την διαθεσιμότητα αυτών, την επάρκεια των χώρων και τις 
εκάστοτε επικρατούσες ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Λαυρεωτικής μεριμνά για την αδειοδότηση 
των χώρων χρήσης και των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, εφόσον εμπίπτουν 
στη σχετική για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την τήρηση 
των απαιτούμενων τεχνικών και άλλων προδιαγραφών. 
5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα κτήρια και οι επιμέρους χώροι που 
προορίζονται για την λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης, είναι δυνατή η 
λειτουργία υπηρεσιών ή παραρτημάτων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου σε αποκεντρωμένες 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, εφόσον διατίθενται κατάλληλοι προς τούτο χώροι δημοτικών κτηρίων και 
εξυπηρετούνται επαρκέστερα οι σκοποί του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Άρθρο 4  
Παροχές Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
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1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προβλέπεται να διανέμονται σε 
άπορους κατοίκους του Δήμου Λαυρεωτικής 
α) τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας. 
β) είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. 
γ) είδη βρεφικής ανάπτυξης. 
δ) νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει 
την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και 
ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις). 
ε) είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού. 
2. Τα παρεχόμενα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται κυρίως από δωρεές και 
χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους με δαπάνη του 
Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Υπουργική Απόφαση 11389/1993, ΦΕΚ Β’ 185). 
3. Τα είδη που παρέχονται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι εντελώς δωρεάν. Οι 
ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής 
τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη 
των προϊόντων σε συνδυασμό με τον αριθμό των αιτούντων – δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
4. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παραχωρούνται δωρεάν από 
επιχειρηματίες, προμηθευτές, άτομα, οργανωμένους φορείς, σχολεία και επιπλέον θα εξασφαλίζονται 
μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Ο αριθμός των δικαιούχων ανά εξάμηνο (μονήρη άτομα 
και οικογένειες) εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία θα είναι διαθέσιμα. 
5.Οικονομική ενίσχυση δια της παροχής χρηματικών βοηθημάτων και οικονομικά ευπαθείς ομάδες. 
Άρθρο 5 
Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Λαυρεωτικής σύμφωνα και με 
τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2447 6-9-12  ) και υλοποιείται με τη βοήθεια 
χορηγών, δωρητών, εθελοντών, καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά 
προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
2. Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου  
είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αρμοδιότητες 
ιδίως: 
α) την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων. 
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β) την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων. 
γ) την εισήγηση στην Επιτροπή Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων. 
δ) την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
ε) την σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών 
δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο. 
στ) την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς και δωρητές). 
ε) την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους. 
ζ) τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 
η) την πληροφόρηση των πολιτών, των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους 
στόχους, τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την απόδοση του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. 
3. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται: 
α) από προσωπικό (τακτικό ή και έκτακτο), διαφόρων ειδικοτήτων, που υπηρετεί στο Δήμο Λαυρεωτικής 
β) από εθελοντές οι οποίοι θα είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου 
Λαυρεωτικής 
γ) από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από συμμετοχή του Δήμου σε 
Εθνικά, Περιφερειακά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα (π.χ. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας). 
δ) εφόσον υπάρχει έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη επαρκώς αιτιολογημένη, από προσωπικό συναφών 
ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Λαυρεωτικής Κέφαλος το οποίο, μπορεί να 
αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143). 
4. Με απόφαση του Δημάρχου, ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου η Εντεταλμένου Συμβούλου εφόσον έχει 
μεταβιβαστεί σε αυτόν η σχετική αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α) και γ) της 
προηγούμενης παραγράφου, που θα απασχολείται στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος 
καθώς και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού. Στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου μπορούν να μετέχουν, εφόσον χρειάζονται υπάλληλοι των κλάδων, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, 
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, ΥΕ Αποθηκαρίων, ΥΕ Οικογενειακών βοηθών και ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων. 
5. Το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, για συγκεκριμένες 
ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως, καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής έπειτα 
από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης. 
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Άρθρο 6 
Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι: 
α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής 
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Λαυρεωτικής και διαθέτουν άδεια 
παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των 
επόμενων παραγράφων. 
2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της 
προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4, η 
οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, 
όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και 
διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου είναι: 
i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους: 
Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. 
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας 
Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. 
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος 
φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ). 
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου. 
ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου: 
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο. 
Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού. 
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. 
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. 
Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι. 
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Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, 
εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι 
δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία 
εξυπηρέτησης, κλπ). 
Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει 
οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης. 
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. 
Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται 
μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά 
μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που 
δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους. 
4. Από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της προηγούμενης 
παραγράφου, διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικών κριτηρίων: 
Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 
κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής: 
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα 
Ένα (1) άτομο 5.000 ευρώ 
Δύο (2) άτομα 6000 ευρώ 
Τρία (3) άτομα 8.000 ευρώ 
Τέσσερα (4) άτομα και άνω 12.000 ευρώ 
Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ. 
Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη 
ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των 
ουσιοεξαρτήσεων), καθώς και αναπηρία. 
Ανεργία. 
Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μονήρη 
άτομο ή τις οικογένειες σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση. Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 
Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές 
δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται 
από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας 
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προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη 
διατήρηση της ανωνυμίας. 
6. Η Επιτροπή Διαχείρισης, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων – 
δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει με 
απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, 
σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 
7. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή  
Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών 
κριτηρίων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η 
αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής 
διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη 
έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξή αυτών στους 
δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, λόγω μη ύπαρξης 
σχετικών δικαιολογητικών. 
8. Οι εκθέσεις του κοινωνικού λειτουργού του Δήμου για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων του - 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός άλλων, προτάσεις για τη λήψη 
μέτρων προκειμένου να βοηθηθεί η ωφελούμενη οικογένεια ή το άτομο με στόχο την άρση των συνθηκών 
που δημιουργούν τη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. 
9. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από 
την Επιτροπή Διαχείρισης τουλάχιστον ανά τετράμηνο, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη 
των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και 
αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς. 
Άρθρο 7 
Επιτροπή Διαχείρισης Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
συστήνεται εννεαμελής Επιτροπή Διαχείρισης, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της. 
2. Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι: 
α) Ο Δήμαρχος, τέσσερις (4) σύμβουλοι της πλειοψηφίας, δύο (2) σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας 
και δύο (2) σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας, όπως ορίστηκαν στην υπ. Αριθ. 158/2014 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.   
β) Τα υπόλοιπα 8 μέλη προκύπτουν αναλογικά με την δύναμη των δημοτικών παρατάξεων του δημοτικού 
συμβουλίου 
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γ) Συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία 
Κέφαλος ο οποίος θα έχει  δικαίωμα παράστασης και γνωμοδότησης. 
    Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η οι απλοί πολίτες προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δημοτικές 
παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης των παρατάξεων να ορίσουν 
εκπροσώπους στην επιτροπή στη θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι η απλοί πολίτες που προτείνονται από 
την παράταξη της πλειοψηφίας. Η σχετική, με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης, με την ανωτέρω σύνθεση μελών, γίνεται με 
απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους ιστότοπους του 
Προγράμματος «Διαύγεια». 
3. Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού. 
γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων 
του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 
δ) Συντάσσει και παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων 
και διαχειριστικό απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η Οικονομική Επιτροπή 
εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου. 
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό. 
4. Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία 
φορά ανά δίμηνο στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου ή στην έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση 
επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 
ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να 
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης.  

Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που 
απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι 
δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων όπου συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται 
προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων, οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των 
θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της Επιτροπής και τη διεξαγωγή των 
συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του 
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Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, 
ΦΕΚ Α’ 45). 
5. Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, 
λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η 
παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική. 
6. Με απόφαση Δημάρχου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της 
Επιτροπής και την τήρηση του πρακτικού των συνεδριάσεων. 
Άρθρο 8 
Κάρτα Δικαιούχου Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγείται σε όποιον πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού και έχει κριθεί δικαιούχος με απόφαση της 
Επιτροπής Διαχείρισης. 
2. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική και αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου. Όταν 
πρόκειται για οικογένεια που συμβιώνει αρμονικά θα χορηγείται μόνο μια (1) κάρτα δικαιούχου και όχι 
σε κάθε μέλος της ξεχωριστά. 
3. Η κάρτα δικαιούχου εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους. Στην κάρτα αναγράφεται το χρονικό διάστημα 
που ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η κάρτα 
ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει επέλθει στο μεταξύ μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του δικαιούχου. 
4. Εάν ο κάτοχος – δικαιούχος της κάρτας, δεν είναι σε θέση να παρευρίσκεται ο ίδιος στο Δημοτικό 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων προβλημάτων υγείας, η κοινωνική υπηρεσία, με μέριμνα 
του Δήμου, μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στην κατοικία του, εφόσον υπάρχει 
σχετική δυνατότητα. 
Άρθρο 9 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται το προσωπικό και τους χώρους του Δημοτικού Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και να τηρούν ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή δικαιολογητικό 
ζητηθεί από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος και την Επιτροπή Διαχείρισης. 
3. Ο κάθε δικαιούχος (άτομο ή οικογένεια) δικαιούται να λαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με 
τις ανάγκες του, τα οποία θα ετοιμάζονται και παραδίδονται από το προσωπικό του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε πακέτο ή άλλη κατάλληλη συσκευασία. 
4. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για 
ένα έτος, το οποίο επαναεπιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία ανά εξάμηνο έως ένα έτος, με τη λήξη του 
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οποίου θα κατατίθενται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να επανεγκριθούν από την Επιτροπή 
Διαχείρισης. 
5. Δικαιούχος δύναται να απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχών του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου εφόσον συντρέχουν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Παραβεί τον παρόντα Κανονισμό. 
β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή ως προς την ακρίβειά τους δικαιολογητικά. 
γ) Εξαντλήσει την ημερομηνία που έχει δικαίωμα χρήσης των παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
και δεν έχει υποβάλει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή έχει 
υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε. 
δ)δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
ε) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
και δεν ενημερώσει αμέσως την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου στην περίπτωση που αλλάξουν οι 
συνθήκες του δικαιούχου, ώστε να μην πληρεί πλέον τα κριτήρια για τη λήψη των παροχών του 
Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
6. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
αναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε), δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα 
εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται. 
Άρθρο 10 
Πόροι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 
1. Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από: 
α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων 
κάθε νομικής μορφής. 
β) τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 
γ) οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων 
δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Λαυρεωτικής 
2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, είτε αφορούν σε είδος είτε σε 
χρήμα, γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και του Δήμου, με έκδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων 
αποστέλλονται στους δωρητές και χορηγούς. 
3.Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να ανοιχτεί για την οικονομική ενίσχυση του Δημοτικού 
Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Άρθρο 11 
Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση 
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1. Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: 
α) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από προμήθειες του 
Δήμου. 
β) Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που προέρχονται από δωρεές και χορηγίες. 
2. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων 
αγαθών στους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα ελέγχεται από κατάλληλο 
μηχανογραφικό σύστημα. 
3. Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 
εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων 
και κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, δια των ταμειακών 
της οργάνων, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. 
Άρθρο 12 
Πρόγραμμα Σίτισης Δήμου Λαυρεωτικής 
Με βάση το άρθρο 2,παραγρ 2 του ν.4Ο71,φεκ 85 ΤΑ 11-4-2012 που αναφέρει ότι στο πλαίσιο των 
παντοπωλείων οι ΟΤΑ μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και 
αστέγους εντάσσεται και το Πρόγραμμα Σίτισης στο οποίο συνεργάζεται με την εκκλησία. 
Άρθρο 13 
Κτίρια και χώροι του Προγράμματος Σίτισης 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σίτισης πρέπει ο Δήμος να διαθέτει κατάλληλους χώρους, 
εξοπλισμό και μέσα που περιλαμβάνουν: 
1) Αποθήκες για την φύλαξη των προϊόντων 
2) Μαγειρείο με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως προβλέπεται απ' τον ΕΦΕΤ και τις υγειονομικές 
διατάξεις 
3) Τουαλέτες 
4) Κατάλληλο αυτοκίνητο για την διανομή των μερίδων στους δικαιούχους. Οι άνω αναφερόμενοι χώροι, 
εξοπλισμός και μέσα μπορούν να στεγάζονται σε κτίρια κατάλληλα που διαθέτει ο Δήμος ή να εκμισθώνει 
όταν αυτά δεν επαρκούν. 
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος μεριμνά για την αδειοδότηση των χώρων εφ' όσον εμπίπτουν στη σχετική 
για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος νομοθεσία εξασφαλίζοντας όλες τις απαιτούμενες 
τεχνικές και άλλες προδιαγραφές. 
Άρθρο 14 
Παροχές Προγράμματος Σίτισης 
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Το Πρόγραμμα Σίτισης προσφέρει πλήρες γεύμα για έξι μέρες την εβδομάδα,σε συσκευασία μιας 
χρήσεως. Τα γεύματα μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο και διανέμονται κατ’ οίκον από 
τη συνοδό του Προγράμματος. 
Η προμήθεια των ειδών που χρησιμοποιούνται για τη παρασκευή των γευμάτων γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργική 
Απόφαση11389/1993,ΦΕΚ Β 185) . 
Το πρόγραμμα Σίτισης δύναται να προμηθεύεται και έτοιμα γεύματα με τη διαδικασία που προβλέπει ο 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Τα γεύματα που παρέχονται είναι δωρεάν εκτός ειδικών περιπτώσεων που οι δικαιούχοι ξεπερνούν το 
όριο του εισοδήματος που ορίζεται απ΄ τον παρόντα κανονισμό και με απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης μπορεί να οριστεί ένα ποσόν ως συμμετοχή. 
Άρθρο 15 
Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Σίτισης 
Το Πρόγραμμα Σίτισης οργανώνεται και λειτουργεί όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τηρεί τις ίδιες 
διαδικασίες εκτός του μητρώου παραλαβής προϊόντων. Τη παραλαβή των προϊόντων υπογράφει η 
Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης 
τηρείται βιβλίο εξυπηρετουμένων το οποίο ενημερώνεται για κάθε νέα εισαγωγή δικαιούχου καθώς και 
για κάθε διακοπή δικαιούχου. 
Άρθρο 16 
Δικαιούχοι Προγράμματος Σίτισης 
Το Πρόγραμμα Σίτισης εξυπηρετεί αποκλειστικά μη αυτοεξυπηρετούμενους, μοναχικούς ηλικιωμένους 
και ΑΜΕΑ που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. 
Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που εξετάζονται είναι τα ίδια που προβλέπονται και για τους 
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Για τη διαπίστωση της μη αυτοεξυπηρέτησης θα ζητείται 
επιπλέον ιατρική γνωμάτευση. 
Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν κάθε χρόνο το ετήσιο εκκαθαριστικό σημείωμα της 
εφορίας. Επίσης όποιο άλλο δικαιολογητικό, κριθεί απαραίτητο από το κοινωνικό λειτουργό, ότι πρέπει 
να κατατεθεί. 
Τους δικαιούχους του Προγράμματος Σίτισης καθορίζει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή Διαχείρισης . 
Άρθρο 17 
Πόροι του Προγράμματος Σίτισης 
Οι πόροι του Προγράμματος Σίτισης προέρχονται από: 
α)από το προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής 
β)από οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων 
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γ)από προσφορές διαφόρων ειδών διατροφής από ιδιώτες, φορείς και επιχειρήσεις 
δ)από διάφορα προϊόντα δωρεάν διανομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Άρθρο 18 
Ακροτελεύτια διάταξη 
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του αφού πρώτα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Μετά την έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητας του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά 
το πλήρες κείμενό του στο  δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α΄114) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Β. Εισηγείται το ανωτέρω σχέδιο του Κανονισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής προς έγκριση. 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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