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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 0 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 18 Δεκεμβρίου 2014 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Πέμπτη, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 17.12.2014 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 5 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης  
Απόντα μέλη : 2 
Κωνσταντίνος Λεβαντής, Νικόλαος Στάμου 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΤΣΑΜΑΛΗ – ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (οφειλές ΧΥΤΑ 
ΖΩΗΣ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 409/2014    

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 ΤΣΑΜΑΛΗ – ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (οφειλές ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26228/03.12.2014 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.26149/02-12-2014 αίτησή της, η ΤΣΑΜΑΛΗ –ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ του 

Γ. 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 ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ του Γ.   προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 2.618,89 

ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή : 2.072,74 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 546,15 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Η ΤΣΑΜΑΛΗ–ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

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

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 ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ του Γ. 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 (22) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 107,01 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 02/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
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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 107,01 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.  

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: 26228/03.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ.26149/02.12.2014 αίτηση της ΤΣΑΜΑΛΗ–ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ του Γ.   
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 2.618,89 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ: 26149/02.12.2014 αίτηση της ΤΣΑΜΑΛΗ–ΧΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΥΤΑ ΖΩΗΣ του Γ. 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  είκοσι δύο (22) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 107,01 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 02/12/2014 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 107,01 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. 
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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.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΝΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (οφειλές ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣαπό 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:410/2014    

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 

δόσειςτου κου ΝΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (οφειλέςΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26026/02.12.2014 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.25972/01-12-2014 αίτησή του, ο ΝΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 964,02 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2010 

Κύρια οφειλή : 749,59 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 214,43 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΝΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής της ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

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

ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

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 ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  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 (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 116,27 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 116,27 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 
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θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη 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 αρ. πρωτ: 26228/03.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ:2602602.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25972/01.12.2014 αίτηση του ΝΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σχετικά 

με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού  964,02 €, 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:25972/01.12.2014 αίτηση του ΝΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τηςΚΑΡΚΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛπρος το Δήμο Λαυρεωτικής και εντάσσει την οφειλή της στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε επτά (7) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 116,27 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 116,27 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. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 9 από 137 

ΣΤ.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ 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 ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (οφειλές ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:411/2014    

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 

δόσειςτου κουΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (οφειλέςΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26025/02.12.2014 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. 25973/01-12-2014 αίτησή του, o ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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). 
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3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες από 

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ανέρχονται στο ποσό των 

1.652,96 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης  31/04/2010 

Κύρια οφειλή :1.307,35 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 345,61 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

5. Ο Δήμος έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 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 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 (13) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 110,92 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 110,92 ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 αρ. πρωτ: 26025/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25973/01.12.2014 αίτηση τουΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.652,96 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25973/01.12.2014 αίτηση του ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 δεκατρείς (13) 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 110,92 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 110,92 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 δόσεις της κας ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (οφειλές ΜΠΑΜΠΑΛΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:412/2014    
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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 

δόσειςτης κας ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (οφειλέςΜΠΑΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥαπό 01.01.2010)»έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26229/03.12.2014 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.26148/02-12-2014 αίτησή της, η ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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

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

Ν.4257/2014.  

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 513,93 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 23/10/2012 

Κύρια οφειλή : 458,83 ευρώ 

Προσαυξήσεις 55,10 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 
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4.Η ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

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

ΝΙΚΟΛΑΟ 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 του ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 119,44 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 1/12/2014 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 119,44 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 
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διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Την αρ. πρωτ: 26229/03.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26148/02.12.2014 αίτηση της ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του ποσού 513,93 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:26148/02.12.2014 αίτηση της ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΜΠΑΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  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 τέσσερις (4) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 119,44 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 1/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
0,05%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση 
ανέρχεται στο ποσό των 119,44 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.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΣ (οφειλές ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ -
DELILAZGRAMOZ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗαπό 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:413/2014    

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 

δόσειςτης κας ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑΣ (οφειλές ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ - DELILAZGRAMOZ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 17 από 137 

πρωτ:26277/03.12.2014 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.26150/02-12-2014 αίτησή της, η ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ 

GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. 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 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. προς το 

Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 625,34 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2010 

Κύρια οφειλή : 502,11 ευρώ 

Προσαυξήσεις 123,23 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ 

GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. 

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

(DELILAZ GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. 
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Α) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι δεν 

υπάρχει στην διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η 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 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ 
GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το 

άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε πέντε (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 

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

προστίμων. 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 107,48 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 1/12/2014 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 107,48 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

ρύθμισης για χρονικό διάστημα 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.  

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: 26277/03.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26150/02-12-2014 αίτηση της ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ GRAMOZ) 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ. 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών 625,34 € 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 αριθμ. πρωτ:26277/03.12.2014 αίτηση της ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ (DELILAZ 
GRAMOZ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΣΤ.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 πέντε (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 107,48 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 1/12/2014 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 107,48 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
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καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (οφειλές ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.:414/2014    

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 κουΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (οφειλές ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26024/02.12.2014 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 
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Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών 

διατάξεων του ν. 3801/2009. Οι οφειλές αυτές δύναται να ρυθμίζονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 

ν.3801/09, δικαιούμενες δηλ. των δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 3801/09 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις 

καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους: 

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

Ν.3345/05 άρθρο 9 παρ. 5 

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

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.25974/01-12-2014 αίτησή του, ο ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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). 

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

31/12/2009 οφειλές του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 6.499,75 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/06/1997 

Κύρια οφειλή : 2.618,09 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 3.881,66 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ 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 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 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 163,63 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’) 

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

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ 25974/01.12.2014 αίτηση του ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 6.499,75 €, όπως προκύπτει από την Οικονομική 
Υπηρεσία 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25974/01.12.2014 αίτηση του ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
σχετικά με τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥπρος 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 163,63 
ευρώ.   
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με δόσεις του κου ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ (οφειλές ΑΜΠΟΥ ΣΑΛΙΜ 
ΕΛΣΑΓΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 415/2014    

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 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ (οφειλές ΑΜΠΟΥ ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 

31.12.2009)» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26000/02.12.2014 
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 
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ν.3801/09, δικαιούμενες δηλ. των δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 3801/09 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις 

καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους: 

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

Ν.3345/05 άρθρο 9 παρ. 5 

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

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.25991/01-12-2014 αίτησή του, ο ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ζήτησε την με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 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 ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.441,30 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/07/2007 

Κύρια οφειλή : 828,94 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 612,36 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ. 

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

ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ, 

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 ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 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 ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΑΧΜΕΝΤσε δυο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 

Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 414,47 ευρώ.   

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

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

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

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

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26000/19.11.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ 25991/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.441,30 €, όπως προκύπτει από την Οικονομική 
Υπηρεσία 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25991/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤπρος 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 δυο 
(2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. 
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 414,47 ευρώ.   
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή της καςΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (οφειλές 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.:416/2014    

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 ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (οφειλές ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ έως 31.12.2009)» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26005/02.12.2014 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 
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ν.3801/09, δικαιούμενες δηλ. των δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 3801/09 επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις 

καταβολής οφειλών σε δήμους οι οποίες προβλέπονταν στους εξής νόμους: 

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

Ν.3345/05 άρθρο 9 παρ. 5 

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

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.25986/01-12-2014 αίτησή της, η ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε την 

εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

347,06 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 04/08/2009 

Κύρια οφειλή: 212,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 134,14 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη 

6.α) Η ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής της, κατέβαλε την εφάπαξ δόση της οφειλής του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 212,92 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 
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- Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) 

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 26005/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25986/01.12.2014 αίτηση της ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και το 
συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 347,06 €,  

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25986/01.12.2014 αίτηση της ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ σχετικά 
με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 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 212,92 ευρώ.   
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:417/2014    

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 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26030/02.12.2014 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. 
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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. 25969/01-12-2014 αίτησή της, η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.438,36 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2012 

Κύρια οφειλή : 1.224,86 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 213,50 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 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 της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 

του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  σε (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 110,29 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 01/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
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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 110,29 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. 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ 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 αρ. πρωτ: 26030/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25969/01.12.2014  αίτηση της  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 1.438,36 € όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25969/01.12.2014  αίτηση της  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 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 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 110,29 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 01/12/2014 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 110,29 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. 
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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 εφάπαξ καταβολή της κας ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (οφειλές 
έως 31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 418/2014    

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 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26027/02.12.2014 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.25970/01-12-2014 αίτησή της, η ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

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). 

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

31/12/2009 οφειλές της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 13.226,37 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/03/2002 

Κύρια οφειλή: 5.590,56 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 7.635,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : Εισφορά  

6.α) Η ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  :  

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

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 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 της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 

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 5.590,56 ευρώ.   

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

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

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

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

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

-  Την υπ’ αριθ. πρωτ.25970/01.12.2014 αίτηση της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
και το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 13.226,37 € 

- Την αρ. πρωτ: 26027/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25970/01.12.2014 αίτηση της ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο 
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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 5.590,56 ευρώ.   
ΘΕΜΑ: 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 έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 419/2014    

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 ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26020/02.12.2014 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.25976/01-12-2014 αίτησή του, ο ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  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 ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟY του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 362.95 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/08/2008 

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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Κύρια οφειλή: 219.72 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 362.95 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη 

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. 

3. Ο Δήμος έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

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  ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥπρος 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 219,72 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. 25976/01.12.2014 αίτηση τουΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
και το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού  362,95 ευρώ 

- Την αρ. πρωτ: 26020/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
αποφασίζει  ομόφωνα  

αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25976/01.12.2014 αίτηση τουΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  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 219,72 ευρώ.   
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κουΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:420/2014    

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 κουΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26001/02.12.2014 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. 25990/01-12-2014 αίτησή του, o ΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 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 ΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό των 

485,41 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/03/2013 

Κύρια οφειλή: 448,23 € 

Προσαυξήσεις : 37,18 € 
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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 ΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

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 448,23 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

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

37,18 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. 26001/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25990/01.12.2014 αίτηση του ΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ σχετικά με 
την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α.Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25990/01.12.2014 αίτηση του ΜΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
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:  
Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 448,23 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
37,18 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 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:421/2014    
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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 της κας ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26002/02.12.2014 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. 25989/01-12-2014 αίτησή της, η ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του 

ΚΩΝ/ΝΟΥ  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 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 749,74 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α.Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/10/2010 

Κύρια οφειλή: 547,52 € 

Προσαυξήσεις : 202,22 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

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 της ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 

51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 547,52 ευρώ, με απαλλαγή κατά 

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

των προστίμων, συνολικού ποσού 202,22 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. 26001/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25989/01.12.2014 αίτηση της ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25989/01.12.2014 αίτηση της ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 547,52 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
202,22 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51, Ν.4257/2014), με εφάπαξ καταβολή του κου ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:422/2014    

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

περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51, Ν.4257/2014), με 
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εφάπαξ καταβολή του κου ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26154/02.12.2014 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. 26152/02-12-2014 αίτησή του, o ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

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

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

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

και έπειτα οφειλές του ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 724,17 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/08/2011 

Κύρια οφειλή: 616,26 € 

Προσαυξήσεις : 107,91 € 

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 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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 616,26 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

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

107,91 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. 26154/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26152/02.12.2014 αίτηση του ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του, 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:26152/02.12.2014 αίτηση του ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 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:  
Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 616,26 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
107,91 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 κουΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 423/2014    

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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των 
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μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26007/02.12.2014 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. 25984/01-12-2014 αίτησή του, o ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ 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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 504,46 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

 Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2012 

Κύρια οφειλή: 442,94 € 

Προσαυξήσεις : 61,52 € 

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 ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 

ΧΡΗΣΤΟΥ 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: 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 41 από 137 

Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 442,94 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 

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

61,52 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. 26154/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25984/01.12.2014 αίτηση του ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών του, 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25984/01.12.2014 αίτηση του ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 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:  
Την εφάπαξ καταβολή του ποσού 442,94 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
61,52 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 ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ (οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.: 424/2014    

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 ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ (οφειλές από 01.01.2010)» έθεσε υπόψη των μελών 
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της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26013/02.12.2014 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. 25983/01-12-2014 αίτησή της, η ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

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

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

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

και έπειτα οφειλές της ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 299,84 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α.Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/05/2011 

Κύρια οφειλή: 229,84 € 

Προσαυξήσεις : 161,86 € 

Είδος οφειλής: Ύδρευση 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την εφάπαξ ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ 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 161,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
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εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 

προστίμων, συνολικού ποσού 67,98 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. 26013/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25983/01.12.2014 αίτηση της  ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
σχετικά με  την εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της, 

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25983/01.12.2014 αίτηση της  ΖΑΓΟΥΡΗ ΜΑΤΟΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της 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 161,86 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, συνολικού ποσού 
67,98 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ(οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:425/2014    

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 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26019/02.12.2014 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. 

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ.25977/01-12-2014 αίτησή του, ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 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 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ  προς το Δήμο, 

ανέρχονται στο ποσό των 277,85 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/03/2014 

Κύρια οφειλή : 272,75 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 5,10 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 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 τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΙΩΑΝΝΗ, 

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

υπήρχε στη διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η 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 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 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 138,26 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 01/12/2014 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 138,26 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).  
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Η Οικονομική Επιτροπή 
έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έχοντας υπόψη: 

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

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

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

- Την αρ. πρωτ: 26019/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25977/01.12.2014 αίτηση του ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 277,85 €, 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:25977/01.12.2014 αίτηση του ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του 
ΙΩΑΝΝΗ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουπρος το Δήμο Λαυρεωτικής και 
εντάσσει την οφειλή του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) και 
ειδικότερα:  
Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε δύο (2) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 138,26 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 01/12/2014 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 138,26 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 
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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).  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ(οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:426/2014    

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 ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26018/02.12.2014 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. 
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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. 25978/01-12-2014 αίτησή της, η ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 

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

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (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 ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 614,04 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/10/2011 

Κύρια οφειλή : 502,01 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 112,03 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη 

4.Η ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, 

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 ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  σε (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 107,00 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

0,05%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 107,00 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 αρ. πρωτ: 26018/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25978/01.12.2014  αίτηση της  ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 614,04 €, 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:25978/01.12.2014  αίτηση της  ΒΛΑΒΟΓΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του 
ΙΩΑΝΝΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τηςπρος 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 107,00 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 107,00 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:427/2014    

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 

δόσειςτου κου ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26023/02.12.2014 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. 25975/01-12-2014 αίτησή του, ο ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το 

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

ανέρχονται στο ποσό των 1.130,35 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/03/2010 

Κύρια οφειλή : 859,03 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 271,32 ευρώ 

Είδος οφειλής : Τέλη 

4.Ο ΣΤΡΙΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟ 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 ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 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 (9) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 104,91 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 01/12/2014 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 104,91  ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 

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

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

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

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 53 από 137 

ρύθμισης για χρονικό διάστημα 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 αρ. πρωτ: 26018/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25975/01.12.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.130,35 €, 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:25975/01.12.2014 αίτηση του ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥσχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουπρος 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 εννέα (9) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 104,91 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 01/12/2014 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 104,91  ευρώ. 
Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη 
καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. 
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014, (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 κουΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:428/2014    

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 

δόσειςτου κουΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26153/02.12.2014 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.26151/02-12-2014 αίτησή του, ο ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 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 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 1.032,37 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/01/2011 

Κύρια οφειλή : 886,78 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 149,59 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο  ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 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 ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟ 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 
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 
Α. Την με δόσεις ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 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 (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 105,21 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 02/12/2014 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 105,21 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
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που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014, (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 αρ. πρωτ: 26153/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 26151/02.12.2014 αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.032,37 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:26151/02.12.2014 αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥσχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουπρος 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 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 105,21 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 02/12/2014 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 105,21 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
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προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014, (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 κουΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:429/2014    

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 

δόσειςτου κουΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ(οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26017/02.12.2014 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. 
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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.25979/01-12-2014 αίτησή του, ο ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (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 ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.038,25 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 28/01/2011 

Κύρια οφειλή : 909,91 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 128,34 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο  ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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 ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 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: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 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 107,47 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 01/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

0,05%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό 
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καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή επιβαρύνονται με επιτόκιο 0,6708%. Συνεπώς, η κάθε δόση 

ανέρχεται στο ποσό των 107,47 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 

διατάξεις, δ) δεν 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 αρ. πρωτ: 26017/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25979/01.12.2014 αίτηση του ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.038,25 €, 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:25979/01.12.2014 αίτηση του ΧΡΟΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ του 
ΣΤΑΥΡΟΥσχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουπρος 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 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 107,47 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 01/12/2014 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 107,47 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 
διατάξεις, δ) δεν 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις της κας ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:430/2014    

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 

δόσειςτης κας ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ(οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26016/02.12.2014 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. 25980/01-12-2014 αίτησή της, η ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές της ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται στο 

ποσό των 951,99 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 18/02/2013 

Κύρια οφειλή : 870,43 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 81,56 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 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  ΧΡΟΝΗ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 

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

υπήρχε στη διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η 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 ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  σε (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114,22 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 114,22 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 αρ. πρωτ: 26016/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25980/01.12.2014  αίτηση της ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού  951,99 € 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:25980/01.12.2014  αίτηση της ΧΡΟΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
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 οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114,22 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 01/12/2014 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 114,22 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 καςΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:431/2014    

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 

δόσειςτης καςΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ(οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
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Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26015/02.12.2014 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. 25981/01-12-2014 αίτησή της, η ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 375,86 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 29/01/2014 

Κύρια οφειλή : 364,92 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 10,94 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 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  

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 

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

υπήρχε στη διάθεση της υπηρεσίας το Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. 
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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 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  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 124,02 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 02/12/2014 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 124,02 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 
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που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 αρ. πρωτ: 26015/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25981/01.12.2014  αίτηση της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣτου ΣΤΑΥΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών της, ποσού 375,86 € 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:25981/01.12.2014  αίτηση της ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣτου ΣΤΑΥΡΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τηςπρος 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 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 124,02 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 02/12/2014 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 124,02 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 
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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). 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:432/2014    

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 

δόσειςτου κου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ(οφειλέςαπό 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26014/02.12.2014 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. 
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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.25982/01-12-2014 αίτησή του, ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το 

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

ανέρχονται στο ποσό των 1.139,17 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 31/04/2010 

Κύρια οφειλή : 827,57 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 311,60 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

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

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 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 (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114,62 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
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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 114,62 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 αρ. πρωτ: 26014/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25982/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 1.139,17 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25982/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥσχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουπρος 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 οχτώ (8) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 114,62 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 114,62 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 της κας ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(οφειλές ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ 
από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:433/2014    

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 

δόσειςτης κας ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ(οφειλέςΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26006/02.12.2014 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.25985/01-12-2014 αίτησή της, η ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς 

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

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το Δήμο, ανέρχονται στο ποσό 

των 846,70 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 30/04/2010 

Κύρια οφειλή :760,57 ευρώ 

Προσαυξήσεις :86,13 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4.Η ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής της, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

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

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

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

απάντηση από την Δ.Ο.Υ. ότι ο οφειλέτης έχει αποβιώσει και εστάλη από την υπηρεσία ειδοποίηση 

πληρωμής στους πλησιέστερους συγγενείς. 

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 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (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 114,11 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 114,11 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
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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.  

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: 26006/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25985/01.12.2014 αίτηση της ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ σχετικά με 
τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 846,70 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

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

αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25985/01.12.2014 αίτηση της ΚΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  προς το 
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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 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 114,11 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 114,11 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(οφειλές ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:434/2014    

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 

δόσειςτου κου ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(οφειλέςΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣαπό 

01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26003/02.12.2014 
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. 25988/01-12-2014 αίτησή του, o ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 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 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ανέρχονται στο ποσό των 

766,56 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης  30/11/2013 
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Κύρια οφειλή :731,66 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 34,90 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

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

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

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

ΣΥΝ/ΣΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

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 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 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 (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 108,37 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 01/12/2014 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 108,37 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 
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δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 αρ. πρωτ: 26003/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25988/01.12.2014 αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 766,56 €, 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:25988/01.12.2014 αίτηση του ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 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 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 108,37 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 01/12/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της 
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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 108,37 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).  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ(οφειλές ΑΜΠΟΥ 
ΣΑΛΙΜΕΛΣΑΓΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:435/2014    

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 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ (οφειλές ΑΜΠΟΥ ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από 
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01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26004/02.12.2014 
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. 25987/01-12-2014 αίτησή του, o ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 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 ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ ανέρχονται στο 

ποσό των 786,85 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης  28/01/2011 

Κύρια οφειλή :587,19 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 199,66 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ. 

5. Ο Δήμος έχει λάβει μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του, για τον ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ 

ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΧΜΕΝΤ. 
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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 ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 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 106,99 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 106,99 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (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 αρ. πρωτ: 26004/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25987/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σχετικά 
με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΜΕΝΤ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 786,85 € 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: 25987/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΜΠΟΥ-ΣΑΛΙΜ ΕΛΣΑΓΕΝΤ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΑΧΜΕΝΤ 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 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 106,99 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 106,99 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 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ(οφειλές από 
01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:436/2014    

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:25953/01.12.2014 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. 25952/01-12-2014 αίτησή του, o ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ζήτησε την καταβολή με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ( ΑΜΥ 16019) 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 (ΑΜΥ 16019), 

ανέρχονται στο ποσό των 580,43 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης  28/01/2011 

Κύρια οφειλή :477,65ευρώ 

Προσαυξήσεις : 102,78 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση 

4. Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 

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

ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. 

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

ΚΩΝ/ΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ 

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 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: 
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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 101,66 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 101,66 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» 
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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: 25953/01.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25952/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 580,43 €, 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:25952/01.12.2014 αίτηση του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 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 πέντε (5) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 101,66 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 101,66 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: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με δόσεις του κου ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ(οφειλές από 01.01.2010) 
Αρ. Απόφ.:437/2014    

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 ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (οφειλές από 01.01.2010)»έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:25959/01.12.2014 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. 25958/01-12-2014 αίτησή του, ο ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

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

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

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

1.1.2010 και έπειτα οφειλές του ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ προς το Δήμο, ανέρχονται 

στο ποσό των 3.028.80 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 14/06/2013 

Κύρια οφειλή 2.757.27 ευρώ 

Προσαυξήσεις 271.53 ευρώ 

Είδος οφειλής : Ύδρευση  

4.Ο ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

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

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 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 ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 

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

Ν.4257/2014 και ειδικότερα: 

Την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σε (24), με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 

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

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 127.22 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 

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

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 127.22 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.  

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: 25959/01.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 25958/01.12.2014  αίτηση του ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

- Το συνολικό ύψος των οφειλών του, ποσού 3.028.80 €, όπως προκύπτει από την οικονομική 
υπηρεσία 

- Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 
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αποφασίζει  ομόφωνα  
Α. Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25958/01.12.2014  αίτηση του ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του 
ΣΤΑΥΡΟΥ, 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 είκοσι τέσσερις (24), με απαλλαγή κατά ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των 
προστίμων. 
Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 127.22 ευρώ και επιβαρύνεται με προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις 
αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της 
αίτησης υπαγωγής την 01/12/2014 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 127.22 ευρώ. 
Γ. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση 
θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία 
δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις 
προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους 
παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη 
δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, 
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 
ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 
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ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 
που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(άρθρο 51 του Ν.4257/2014) με εφάπαξ καταβολή του κου ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές έως 
31.12.2009) 
Αρ. Απόφ.: 438/2014    

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 ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (οφειλές έως 31.12.2009)» έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ:26010/02.12.2014 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.25971/01-12-2014 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). 

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 22.195,64 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 15/03/2001 

Κύρια οφειλή: 9.421,56 ευρώ 

Προσαυξήσεις : 12.774,08 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 : Εισφορά 

2.α) Ο ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 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 ΜΠΕΘΑΝΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

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 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 9.421,56 ευρώ.   

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

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

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

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

- Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 

- Την αρ. πρωτ: 26010/02.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Την υπ’ αριθ. πρωτ.25971/01.12.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
σχετικά με την εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και το συνολικό ύψος των οφειλών 
του, ποσού22.195,64 ευρώ 

αποφασίζει  ομόφωνα  
αποδέχεται την αριθμ. πρωτ:25971/01.12.2014 αίτηση του ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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 9.421,56 ευρώ.   
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του υποέργου 2 με τίτλο: «βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
κτιρίων» της Κερατέας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ με κωδικό MIS 373702 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 
Αρ. Απόφ.: 439/2014    

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

τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο: «βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων» της Κερατέας στα πλαίσια της ενταγμένης 

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ με κωδικό MIS 373702 στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»,έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η 

συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της 

θέσεως ή ιδιότητάς του (exofficio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ 

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

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

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να 

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

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’). 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση στις 25 Νοεμβρίου 2014, για την 
ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
του υποέργου 2 με τίτλο: «βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων» της 
Κερατέας. 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ: 25514/25.11.2014 έγγραφό της απέστειλε το με 
ημερομηνία 25.11.2014 πρακτικό της προκειμένου να γίνει η έγκρισή του από την Οικονομική 
Επιτροπή και η συγκρότηση της Επιτροπής. 

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

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
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− Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

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

− Το από 25.11.2014 πρακτικό κλήρωσης σχετικά με τον ορισμό των μελών της Επιτροπής 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει το από 25.11.2014 (με αριθμ. πρωτ: 25514/25.11.2014) πρακτικό κλήρωσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου 2 με τίτλο: «βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων» της Κερατέας στα πλαίσια της ενταγμένης 
πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ με κωδικό MIS 373702 στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»,το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 
Β. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής τους κατωτέρω υπαλλήλους του Δήμου Λαυρεωτικής: 
Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
1. Ζερβουδάκης Σταύρος ΠΕ Μηχ. Μηχανικών 
(Πρόεδρος) 

1. Σοφρώνη Παναγιώτα ΠΕ Χημικών 

2. Παπαθανάση Μαρία Ζωή ΠΕ Χημ.Μηχανικών 2. Μαργαρίτη Γαϊτανιώ ΠΕ Γεωλόγων 
3. Λιέπουρης Ιωάννης ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 3. Πανάγιος Δημήτρης ΤΕ Έργων 

Υποδομής 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 
Αρ. Απόφ.: 440/2014    

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/16.12.2014 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/16.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝ
Η ΔΙΑΘΕΣΗ Π.Α.Υ. 

1 20-6672 
Προμήθεια αγωγών για το μηχανικό 
σάρωθρο ΜΕ 88161 11.500,00 € 861,00 € Α-1215 

2 30-6672 
Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα 
εξωτερικών συνεργείων 1.300,00 € 500,00 € Α-1216 

3 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές νομικού συμβούλου 22.884,52 € 520,00 € Α-1217 

4 00-6151.001  
Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών - 
φόρων 91.000,00 € 3.000,00 € Α-1218 

5 00-6151.002 Δικαιώματα ΔΕΗ από έσοδα ΤΑΠ 42.000,00 € 3.000,00 € Α-1219 

6 
00-6526.001  Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 

επενδυτικών δαπανών 259.734,00 € 130,00 € Α-1220 

7 10-6251 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 1.000,00 € 500,00 € Α-1221 

8 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.822,00 € 2.322,00 € Α-1222 

9 
10-6641 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 34.000,00 € 4.000,00 € Α-1223 

10 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό 10.000,00 € 4.000,00 € Α-1224 

11 15-6643 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό 6.000,00 € 4.000,00 € Α-1225 

12 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας 923.034,88 € 1.500,00 € Α-1226 

13 20-6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 
& παραγωγικής διαδικασίας 809.583,20 € 92.900,00 € Α-1227 

14 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 € 3.000,00 € Α-1228 

15 25-6213 
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 
ΕΥΔΑΠ 1.498.817,04 € 42.299,30 € Α-1229 

16 25-6323  Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.780,00 € 1.280,00 € Α-1230 

17 25-6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 33.800,00 € 800,00 € Α-1231 

18 30-6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 78.870,00 € 5.870,00 € Α-1232 

19 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) 1.710,00 € 210,00 € Α-1233 

20 45-6011.001  Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 31.992,40 € 100,00 € Α-1234 

21 45-6051.001  Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ - ΤΥΔΛΥ 4.036,52 € 50,00 € Α-1235 

22 70-6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 31.000,00 € 4.000,00 € Α-1236 
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23 30-7326.027 

Έργα υποδομής - ενοποίηση χώρων 
πρασίνου περιοχής ιστορικού κέντρου 
Δήμου Λαυρεωτικής 258.116,98 € 3.351,33 € Α-1237 

24 30-7341.006 
Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής 
υποστήριξης ΕΣΠΑ 11.378,00 € 11.378,00 € Α-1238 

25 30-7421.003 
Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΣΠ. 
Κ. Θαλάσσης 414,70 € 414,70 € Α-1239 

26 80-8242.009 Κατάσχεση εις χείρας τρίτων 517,00 € 517,00 € Α-1240 

27 10-7134 
Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 13.000,00 € 1.300,00 € Α-1274 

28 30-7134 Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 1.500,00 € 900,00 € Α-1275 

29 10-6613 Προμήθεια έντυπου υλικού  5.000,00 € 2.000,00 € Α-1276 

30 
10-6021.005 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 

(σχολικών φυλάκων) 85.159,71 € 296,16 € Α-1178 

31 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 104.341,08 € 500,00 € Α-1205 

32 30-6051.010 Εργοδοτική ασφάλιση ΤΕΑΔΥ 650,00 € 650,00 € Α-1206 

33 15-6321 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
κυκλοφορίας 700,00 € 435,00 € Α-1208 

34 10-6052.003 
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών 
φυλάκων 22.317,25 € 1.700,00 € Α-1241 

35 30-7332.002 
Συντήρηση & διαμόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων 7.800,56 € 1.890,00 € Α-1277 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κλήσης ΟΣΚ για όρκιση πραγματογνώμονα 
Αρ. Απόφ.: 441/2014    

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 «κλήσης ΟΣΚ για 

όρκιση πραγματογνώμονα», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στο Δήμο κοινοποιήθηκε (με αριθμ. πρωτ: 24911/18.11.2014)  έφεση της εταιρείας 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (ως διαδόχου της ΟΣΚ ΑΕ) κατά του Γεωργίου Π. Σαντή και της 
αριθμ.547/2014 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε μετά από 
αγωγή του Γεωργίου Π. Σαντή. 

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 26125/02.12.2014 ενημερωτικό σημείωμα του Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, στο οποίο εκτίθεται το ιστορικό της υπόθεσης, πρόκειται για κατάληψη από 
πολλών ετών εδαφικής εκτάσεως στη Νεάπολη Λαυρίου από τον Γ. Σαντή, όπου έχει ανεγείρει την 
οικία που διαμένει και την οποία θεωρεί ιδιοκτησία του. Τον χώρο αυτό, σε μείζονα έκταση, το 
Ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει στον τότε ΟΣΚ, ο οποίος διεκδικεί την κυριότητά του. Ο Δήμος 
αρχικώς είχε αναμειχθεί στην εν λόγω αντιδικία και εν συνεχεία είχε αποσυρθεί από την υπόθεση. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 98 από 137 

Με την υπ’ αριθμ.97/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε αποφασισθεί να εμμείνει ο 
Δήμος στις προγενέστερες αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί μη ανάμειξης στην αντιδικία 
μεταξύ ΟΣΚ Α.Ε. και Γεωργίου Σαντή. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος πρότεινε ο Δήμος να τηρήσει την ίδια στάση περί μη 
ανάμειξης στην αντιδικία. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ: 26125/02.12.2014 
έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
να εμμείνει ο Δήμος στις προγενέστερες αποφάσεις τόσο της Δημαρχιακής Επιτροπής, όσο και της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί μη ανάμειξης στην αντιδικία μεταξύ ΟΣΚ Α.Ε. και Γεωργίου Σαντή. 
ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
Αρ. Απόφ.:442/2014    

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:27103/15.12.2014 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 μετακλητών υπαλλήλων -5.344,00 Α-43 Α- 1173 

2.  70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών -2.000,00 Α - 907 Α- 1174 
3.  70-6495.001 Δαπάνες πυρασφάλειας  -1.000,00 Α - 908 Α- 1175 

4.  25-7336.001 Αποφράξεις  -310,00 Α - 485 Α- 1176 
5.  80-8242.006 Κράτηση υπαλλήλων υπέρ ΔΟΫ  517,00 Α - 118 Α - 1177 

6.  00-6053.001 Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ- ΥΓΕΙ -11.918,05 Α - 29 Α - 1179 

7.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -10.000,00 Α- 1 Α - 1180 
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8.  15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων -9.000,00 Α - 996 Α - 1181 

9.  20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου -11.209,64 Α- 31 Α - 1182 

10.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -19.000,00 Α - 122 Α - 1183 

11.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -10.884,12 Α - 892 Α - 1184 

12.  20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικ -3.400,00 Α- 7 Α - 1185 

13.  20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ -4.000,00 Α - 339 Α - 1186 

14.  20-6052.001 Εργ. Εισφορά ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου -2.000,00 Α - 32 Α - 1187 

15.  20-6054.001 Εργ. Εισφορές έκτακτου προσωπ. ΙΚΑ -16.000,00 Α - 45 Α - 1188 

16.  20-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών -1.000,00 Α - 130 Α - 1189 

17.  15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -1.000,00 Α - 25 Α - 1190 

18.  25-6051.003 Εργ. Εισφ. ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -900,00 Α - 343 Α - 1191 

19.  30-6011.011 Τακτικές αποδοχές -5.000,00 Α- 1006 Α - 1192 

20.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -2.000,00 Α - 136 Α - 1193 

21.  30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -1.300,00 Α - 12 Α - 1194 

22.  30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ -560,00 Α - 136 Α - 1195 

23.  30-6051.009 Επικουρική ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ -600,00 Α - 720 Α - 1196 

24.  30-6051.010 Εργοδοτική ασφ. ΤΕΑΔΥ -44,22 Α - 350 Α - 1197 

25.  35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -13.000,00 Α - 16 Α - 1198 

26.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ -805,08 Α - 18 Α - 1199 

27.  45-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -1.000,00 Α - 148 Α - 1200 

28.  45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -1.100,00 Α - 357 Α - 1201 

29.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -639,00 Α - 1 Α - 1203 

30.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -580,00 Α - 1 Α - 1204 

31.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά -389,00 Α - 18 Α - 1207 

32.  00-6053.001 Εργ. Εισφ. ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙ -1.413,95 Α - 318 Α - 1209 

33.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ -5.08 Α - 355 Α - 1210 

34.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -2.115,88 Α - 44 Α - 1211 

35.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-712,80 Α-702 Α-1271 

36.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-619,48 Α-910 Α-1272 

37.  30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-915,75 Α-711 Α-1273 

38.  80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ 
εργαζομένων 

-0,01 Α-1046 Α-1214 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και  έλαβε υπόψη: 
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- τις διατάξεις του  Π.Δ.113/2010 

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

- την αριθμ. πρωτ:27103/15.12.2014 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 

39.  00-6031.002 Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων -5.344,00 Α-43 Α- 1173 

40.  70-6414.002 Μεταφορά νερού για κατάσβεση πυρκαγιών -2.000,00 Α - 907 Α- 1174 
41.  70-6495.001 Δαπάνες πυρασφάλειας  -1.000,00 Α - 908 Α- 1175 

42.  25-7336.001 Αποφράξεις  -310,00 Α - 485 Α- 1176 
43.  80-8242.006 Κράτηση υπαλλήλων υπέρ ΔΟΫ  517,00 Α - 118 Α - 1177 

44.  00-6053.001 Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ – ΤΕΑΔΥ- ΥΓΕΙ -11.918,05 Α - 29 Α - 1179 

45.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -10.000,00 Α- 1 Α - 1180 

46.  15-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων -9.000,00 Α - 996 Α - 1181 

47.  20-6021.001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου -11.209,64 Α- 31 Α - 1182 

48.  20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -19.000,00 Α - 122 Α - 1183 

49.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -10.884,12 Α - 892 Α - 1184 

50.  20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ τακτικού προσωπικ -3.400,00 Α- 7 Α - 1185 

51.  20-6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ -4.000,00 Α - 339 Α - 1186 

52.  20-6052.001 Εργ. Εισφορά ΙΚΑ με σύμβαση αορίστου -2.000,00 Α - 32 Α - 1187 

53.  20-6054.001 Εργ. Εισφορές έκτακτου προσωπ. ΙΚΑ -16.000,00 Α - 45 Α - 1188 

54.  20-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών -1.000,00 Α - 130 Α - 1189 

55.  15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -1.000,00 Α - 25 Α - 1190 

56.  25-6051.003 Εργ. Εισφ. ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -900,00 Α - 343 Α - 1191 

57.  30-6011.011 Τακτικές αποδοχές -5.000,00 Α- 1006 Α - 1192 

58.  30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -2.000,00 Α - 136 Α - 1193 

59.  30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ -1.300,00 Α - 12 Α - 1194 

60.  30-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ -560,00 Α - 136 Α - 1195 

61.  30-6051.009 Επικουρική ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ -600,00 Α - 720 Α - 1196 

62.  30-6051.010 Εργοδοτική ασφ. ΤΕΑΔΥ -44,22 Α - 350 Α - 1197 

63.  35-6011.001 Τακτικές αποδοχές μισθοδοσίας -13.000,00 Α - 16 Α - 1198 

64.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ -805,08 Α - 18 Α - 1199 
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65.  45-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας -1.000,00 Α - 148 Α - 1200 

66.  45-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ -1.100,00 Α - 357 Α - 1201 

67.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -639,00 Α - 1 Α - 1203 

68.  10-6011.001 Τακτικές αποδοχές -580,00 Α - 1 Α - 1204 

69.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφορά -389,00 Α - 18 Α - 1207 

70.  00-6053.001 Εργ. Εισφ. ΙΚΑ-ΤΕΑΔΥ-ΥΓΕΙ -1.413,95 Α - 318 Α - 1209 

71.  35-6051.001 Εργοδοτική εισφ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ -5.08 Α - 355 Α - 1210 

72.  20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού -2.115,88 Α - 44 Α - 1211 

73.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-712,80 Α-702 Α-1271 

74.  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-619,48 Α-910 Α-1272 

75.  30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα 

-915,75 Α-711 Α-1273 

76.  80-8231.015 Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΑΔΥ – ΤΑΔΚΥ 
εργαζομένων 

-0,01 Α-1046 Α-1214 

 
ΘΕΜΑ: Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Λαυρεωτικής (αρ. πρωτ: 25751/27.11.2014 
πρακτικό Επιτροπής) 
Αρ. Απόφ.: 443/2014    

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 (αρ. πρωτ:25751/27.11.2014 πρακτικό Επιτροπής)» 

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 27.11.2014 
πρακτικό της (αρ. πρωτ: 25751/27.11.2014), εισηγείται την συντήρηση και επισκευή των ακόλουθων 
οχημάτων: 
1. ΚΗΙ 7345 ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
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  1.336,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ   147,60 €  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1.189,24 € 

2. ΜΕ 123868 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  
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  1.584,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ   221,40 €   

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   1.363,21 € 

3. ΚΗΗ 5536 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
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  404,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ         123,00 €    

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ    281,00 €    

4. 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 1.050,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  405,90 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  644,75 € 

5. ΚΗΙ 3158 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 381,89 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  83,00 € 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  298,90 € 

6. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

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 61,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
7. ΚΗΟ 6120  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

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 479,90 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  61,50 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  418,40 € 

8. ΚΗΙ 3022 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 703,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ 147,60 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 555,42 € 

9. ΚΗΙ 3022 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 725,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  492,00 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  233,70 € 

10. ΚΗΟ 6050 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Για το παραπάνω όχημα έγινε αντικατάσταση δύο (2) μπαταριών από το κατάστημα των κ. 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ-ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του καταστήματος η τιμή 
ανέρχεται σε 420,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
11. ΚΗΙ 3195 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 2.361,60 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  1.992,60 € 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  369,00 € 

12. ΚΗΟ 6120 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 

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 178,35 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  135,00 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  43,05 € 

13. ΜΕ 92120 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ προκειμένου 
να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα 
προσφορά του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε 2.330,85 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.). 

ΕΡΓΑΣΙΑ  1.537,50 € 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  424,35 € 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  369,00 € 

14. ΚΗΗ 5520 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 
Το όχημα στάλθηκε στην Α. ΚΑΟΥΣΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ προκειμένου να γίνει 
κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών και ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά 
του συνεργείου, η επισκευή του ανέρχεται σε  307,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
15. ΜΕ 94682 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
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 246,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
16. ΚΗΙ 7331 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 49,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
17. ΚΗΟ 6037 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 123,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
18. ΜΕ 30416 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
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Το όχημα στάλθηκε στην ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ προκειμένου να γίνει κοστολόγηση των απαραίτητων εργασιών 
και ανταλλακτικών σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του συνεργείου η επισκευή ανέρχεται  σε 
4.686,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για 
τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των σχετικών ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, προκειμένου να γίνει η συντήρηση των οχημάτων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό. 

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, 

− Το αρ. πρωτ: 25751/27.11.2014 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων  
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 
στο αρ. πρωτ: 25751/27.11.2014 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων, ως 
κατωτέρω: 

Α/Α ΟΧΗΜΑΤΑ 10-6263 10-6671 20-6263 20-6671 70-6263 
1 ΚΗΙ 7345 147,60 1.189,24       

2 ΜΕ 123868       1.363,21 221,40 

3 ΚΗΗ 5536 123,00   281,00     

4 ΚΗΙ 7311 405,90 644,75       

5 ΚΗΙ 3158 83,00 298,90       

6 ΚΗΟ 6120       61,50   

7 ΚΗΟ 6120     61,50 418,40   

8 ΚΗΙ 3022 147,60 555,42       

9 ΚΗΙ 3022 492,00 233,70       

10 ΚΗΟ 6050       420,00   

11 ΚΗΙ 3195     1.992,60 369,00   

12 ΚΗΟ 6120     135,00 43,05   

13 ΜΕ 92120     1.906,70 424,35   
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14 ΚΗΗ 5520     307,50     

15 ΜΕ 94682       246,00   

16 ΚΗΙ 7331       49,20   

17 ΚΗΟ 6037       123,00   

18 ΜΕ 30416     4.686,00     

19             

ΣΥΝΟΛΑ 1.399,10 2.922,01 9.370,30 3.517,71 221,40 
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: Λήψη απόφασης περί ανάθεσης εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΔΗΛ σε 
ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 
Αρ. Απόφ.:444/2014    

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 «ανάθεσης 

εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων ΔΗΚΕΔΗΛ σε ορκωτό εκτιμητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4152/2013», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 
25632/26.11.2014 έγγραφο των εκκαθαριστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Λαυρεωτικής, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» ευρίσκεται σε 

εκκαθάριση με την 316/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής. Με την 

απόφαση 101/2012 του ίδιου ως άνω συμβουλίου, ορίστηκε ως εκκαθαριστής η εταιρεία 

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», η οποία όρισε ως εκκαθαριστές τους Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές, Παναγιώτη Δημ. Αγγέλου και Σταύρο Δημ. Γούλια από τους οποίους και νόμιμα 

εκπροσωπείται σήμερα. 

Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, με το παρόν ζητείται η ανεύρεση και επιλογή ορκωτού 

εκτιμητή του Νόμου 4152/2013 για την εκτίμηση του ακινήτου που ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση (78 

στρεμμάτων περίπου) στη θέση Μεγάλη Καπνοδόχος. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα λοιπά πάγια στοιχεία 

της Επιχείρησης έχουν ήδη εκτιμηθεί από το Μάρτιο 2014». 

Επειδή με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) καταργήθηκε το Σώμα 
Ορκωτών Εκτιμητών, η αρμοδιότητα της σύνταξης έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτων ανήκει πλέον σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της 
Δ/νσης Τομέων Παραγωγής του Υπουργείου Οικονομικών.   
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Κατόπιν αυτών θα πρέπει ο Δήμος να απευθυνθεί σε αρμόδιο Ορκωτό Εκτιμητή και να του 
αναθέσει την έκδοση σχετικής έκθεσης εκτίμησης των παγίων της ΔΗΚΕΔΗΛ. 

Με βάση τα ανωτέρω, κατατέθηκε προσφορά από την Πιστοποιημένη Εταιρεία Εκτιμητών 
Ακινήτων RICS «Geoaxispropery&valuationservices», με έδρα στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός 
Κοραή 7, με ΑΦΜ 800469572, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ποσού 6.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, την οποία 
σας θέτω υπόψη. 

Ακολούθως, 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 της άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013, 

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 25632/26.11.2014 έγγραφο των εκκαθαριστών της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαυρεωτικής, 

- Την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε από την ενδιαφερόμενη εταιρεία 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α)αναθέτει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αγοραίας αξίας του ακινήτου (αδόμητο, εκτός 
σχεδίου γήπεδο), συνολικής επιφανείας 78.805 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Μεγάλη Καπνοδόχος, 
εντός ΒΙ.ΠΑ Λαυρίου, ιδιοκτησίας ΔΗΚΕΔΗΛ, στην εταιρεία ΓΑΙΟΑΞΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «GEOAXIS», με έδρα στην Αγία Παρασκευή, 
οδός Κοραή 7, με ΑΦΜ 800469572, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, έναντι του ποσού των 6.500,00 ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ 23%, ήτοι 7.995,00 ευρώ. 
(β)η συνολική αξία της εργασίας, ποσού 7.995,00 ευρώ, θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό δαπανών του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014, στον ΚΑ 00-6737.003 με τίτλο: «διάφορα έξοδα 
ΔΗΚΕΔΗΛ, αμοιβή εκκαθαριστών & λοιπά» και τον αντίστοιχο του έτους 2015. 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση του αρ. πρωτ: 27197/15.12.2014 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 173 σχεδίου πόλεως Λαυρίου  
Αρ. Απόφ.:445/2014    

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

πρωτ: 27197/15.12.2014 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Ο.Τ. 173 

σχεδίου πόλεως Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 
πρωτ:27103/15.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
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− Την υπ’ αριθμ.6/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας 
Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής. 

− 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». 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9048/14-5-2013 πρακτικό εκμίσθωσης ακινήτου της Επιτροπής Εκτίμησης 
Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013. 

− Την υπ’ αριθμ. 78/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

− 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. 

− Την υπ΄αριθμ.103/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 
πρακτικό. 

− Την υπ’ αριθμ. 140/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανάληψη της 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου. 

− Την από 06.09.2013 προσφυγή της κα Καββαδία Αναστασίας κατά της αριθμ.140/2013 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

− Την αρ. πρωτ: 54196/44330/14.10.2013 απόφαση ΓΓΑΔΑ σχετικά με την εξέταση της 
προσφυγής. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 27216/16.12.2014 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της κας Α. Καββαδία 
σχετικά με την αποδοχή της ανωτέρω απόφασης και την παραίτησή της από ένδικα μέσα. 

− Την υπ’ αριθμ. 375/20104 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η κατάρτιση 
των νέων όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου. 

− Την υπ’ αριθμ.732/02.12.2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια η 
διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 15 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, ενώπιον 

της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ: 27197/15.12.2014 πρακτικό, το 
οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

εκμίσθωσης  ακινήτου  ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ο.Τ. 173  του σχεδίου πόλεως 

Λαυρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην Πλατεία Ηρώου της πόλεως 

Λαυρίου (περικλείεται από τις οδούς Κ. Πλειώνη, Α. Αλεξάνδρου, Βασ. Γεωργίου B’  και Φωκ. Νέγρη) 
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και αφορά στο  κατάστημα, το οποίο 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.  

Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 09:00, στο Λαύριο, στο Δημοτικό 

Κατάστημα (Κουντουριώτη αριθ. 1), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  (άρθρο 1 ΠΔ 

270/81), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 137/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η δημόσια 

πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του παραπάνω ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

270/1981, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, τις αποφάσεις 6/2013 του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και 112/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου και τους όρους της σχετικής 

διακήρυξης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 345/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατά τη συνεδρίαση παρόντες ήταν: 

1. Λουκάς Δημήτριος, Δήμαρχος Λαυρεωτικής – Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαθιουδάκης Μιχαήλ, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 

3. Αντωνίου Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής – Μέλος 

Επίσης, παρέστησαν οι:  

1. Τσώνος Αλέξανδρος, Νομικός Σύμβουλος Δήμου Λαυρεωτικής 

2. Μαργαρίτη Γαϊτανιώ, Υπάλληλος, Γραμματέας της Επιτροπής 

Με την αριθμ.345/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια της δημοπρασίας 

του ως άνω δημοτικού ακινήτου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσόν των δύο χιλιάδων 

(2.000,00) ευρώ μηνιαίως. 

Περίληψη της διακήρυξης  για τη διενέργεια της ανωτέρω δημοπρασίας τοιχοκολλήθηκε σύμφωνα με 

τους όρους της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής, 

δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με 

ΑΔΑ: 738ΒΩΛ1-ΘΤ8. 

Στη δημοπρασία έλαβαν μέρος οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι: 

1. Αναστασία Καββαδία του Δημητρίου, 28ης Οκτωβρίου και Αντωνίου Λαδά, Καλύβια, με ΑΦΜ 

103210872, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και εγγυητή τον κο Κωνσταντίνο Αγγελή του Νικολάου. 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΟΥΑΧΟΛΙΚ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εκμετάλλευση 

Κυλικείων – Εστιατορίων», με έδρα στο Δήμο Λαυρεωτικής, κτιριακές εγκαταστάσεις Τουριστικού 

Λιμένα Λαυρίου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Γεώργιο Γραμμένο του Ασημάκη, 

Διαχειριστή της Εταιρείας, σύμφωνα με το πρακτικό Νο 10/08.12.2014 της Συνέλευσης των Εταίρων 

της Εταιρείας και εγγυητή των κο Γεώργιο Γραμμένο του Ασημάκη με την προσωπική του περιουσία, 

ως φυσικό πρόσωπο. 

http://www.lavreotiki.gr/
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Κατά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των δύο (2) ενδιαφερόμενων, τα οποία αναγράφονται 

επακριβώς στον πίνακα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και 

συνυπογράφεται, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Α - ο πρώτος ενδιαφερόμενος (Αναστασία Καββαδία του Δημητρίου) δεν προσκόμισε το σύνολο των 

ζητούμενων στην υπ’ αριθ.732/2014 διακήρυξη Δημάρχου δικαιολογητικών.  

Συγκεκριμένα: 

1. Προσκόμισε στο διαγωνισμό την υπ’ αριθμ. 69.991/14.06.2013 εγγυητική επιστολή συμμετοχής της 

Τράπεζας MillenniumBank, ποσού 7.200,00 ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αναφέρεται στους 

όρους της υπ’ αριθμ. 335/03.06.2013 διακήρυξης Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την πρώτη 

δημοπρασία, κατά την οποία ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος είχε λάβει μέρος και όχι στους όρους της υπ’ 

αριθμ. 345/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (η οποία μεταρρύθμισε ορισμένους όρους της 

προγενέστερης 335/2013)  και της αριθμ.732/2014 διακήρυξης Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία 

προκηρύχθηκε η δημοπρασία της 15ης Δεκεμβρίου 2014. Η αριθμ. 69.991/14.06.2013 εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθόσον δεν πρόκειται για επαναληπτική δημοπρασία 

αλλά για νέα δημοπρασία, στης οποίας τους όρους δεν ανταποκρίνεται. 

2. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη κήρυξης σε  πτώχευση έχει 

ημερομηνία έκδοσης 24.11.2014. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.732/03.12.2014, το ανωτέρω 

πιστοποιητικό έπρεπε να είναι εκδόσεως πέντε (5) ημερών, πριν την ημερομηνία που θα υποβληθεί. 

(άρθρο 8, παρ.5).  

3. Το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη κατάθεσης αιτήσεως για να 

κηρυχθεί σε πτώχευση – παύση πληρωμών έχει ημερομηνία έκδοσης 24.11.2014. Σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην αριθμ.732/03.12.2014, το ανωτέρω πιστοποιητικό έπρεπε να είναι εκδόσεως πέντε (5) 

ημερών, πριν την ημερομηνία που θα υποβληθεί. (άρθρο 8, παρ.6) 

4. Το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ.10258/03.05.1953 συμβόλαιο ακινήτων, συμβολαιογράφου 

Σπυρίδωνος Γ. Καβέτσου, από τον εγγυητή δεν συνοδεύεται από κάποιο στοιχείο (πχ. Δήλωση ΕΝΦΙΑ) 

από το οποίο να προκύπτει η αντικειμενική, έστω, αξία τους. Επίσης, δεν έχουν κατατεθεί 

πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μη διεκδικήσεως για τα εν λόγω ακίνητα. (άρθρο 8, παρ.11) 

Με βάση τα ανωτέρω διαπιστώθηκε η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ δεν προσκόμισε το σύνολο των 

ζητούμενων από τη διακήρυξη δικαιολογητικών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτή στη 

δημοπρασία. 

Β - Ο δεύτερος ενδιαφερόμενος, εταιρεία «ΑΚΟΥΑΧΟΛΙΚ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Εκμετάλλευση Κυλικείων – Εστιατορίων», προσκόμισε των σύνολο των ζητούμενων από την υπ’ 

αριθμ.732/2014 διακήρυξη Δημάρχου δικαιολογητικών και ως εκ τούτου μπορεί να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία. 
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Το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών ανακοινώθηκε αμέσως μετά το πέρα του στους δύο 

(2) ενδιαφερόμενους.  

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να προσέλθει 

για να πλειοδοτήσει. 

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής: 

«ΑΚΟΥΑΧΟΛΙΚ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εκμετάλλευση Κυλικείων – Εστιατορίων», ποσό 

προσφοράς δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ. 

Αφού πέρασε η ώρα και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παρούσας διαδικασίας ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής κλείνει τη δημοπρασία και ανακοινώνει ότι αυτή κατακυρώνεται υπέρ του τελευταίου  

πλειοδότη, «ΑΚΟΥΑΧΟΛΙΚ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εκμετάλλευση Κυλικείων – 

Εστιατορίων», με έδρα στο Δήμο Λαυρεωτικής, κτιριακές εγκαταστάσεις Τουριστικού Λιμένα Λαυρίου, 

νομίμως εκπροσωπούμενη από το διαχειριστή της Γεώργιο Γραμμένο του Ασημάκη με προσφορά 

ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ και με την εγγύηση του κου Γεώργιου Γραμμένου 

του Ασημάκη, κατοίκου Κερατέας, περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, με ΑΔΤ ΑΙ 022533, ως φυσικού προσώπου. 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφεται από την Επιτροπή, τον τελευταίο πλειοδότη και 

τον εγγυητή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παρ.6 & 7 του ΠΔ 270/81. 

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ270/81. 

Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη του αρ. πρωτ:27197/15.12.2014 πρακτικού της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τα 
λοιπά στοιχεία του φακέλου διεξαγωγής της και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 
εγκρίνει, στο σύνολο του, το υπ’ αριθμ. πρωτ: 27197/15.12.2014 πρακτικό της Επιτροπής 
Δημοπρασιών σχετικά με τη δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία που διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα 
Λαυρεωτικής, στις 15 Δεκεμβρίου 2014 για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 
173 του σχεδίου πόλεως Λαυρίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, κατά την οποία τελευταίος 
πλειοδότης αναδείχθηκε η «ΑΚΟΥΑΧΟΛΙΚ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εκμετάλλευση Κυλικείων 
– Εστιατορίων», με έδρα στο Δήμο Λαυρεωτικής, κτιριακές εγκαταστάσεις Τουριστικού Λιμένα 
Λαυρίου, νομίμως εκπροσωπούμενη από το διαχειριστή της Γεώργιο Γραμμένο του Ασημάκη, η οποία 
προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ και με την εγγύηση 
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του κου Γεώργιου Γραμμένου του Ασημάκη, κατοίκου Κερατέας, περιοχή ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, με ΑΔΤ ΑΙ 
022533, ως φυσικού προσώπου. 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 
Αρ. Απόφ.: 446/2014    

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 «9ης τροποποίησης 

προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ:27241/16.12.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών),  όπου αναφέρονται τα κατωτέρω: 
1.Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού 
Με την υπ’  αριθ.203/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής, εγκρίθηκε ο 

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

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με τις υπ’ αρ.27/44/69/87/104/147/182/185/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

1η-2η-3η-4η-5η-6η-7η-8η τροποποίηση του προϋπολογισμού.  

Με την παρούσα προς έγκριση 9η τροποποίηση προϋπολογισμού 2014 παρακαλούμε όπως γίνουν οι 

απαιτούμενες αλλαγές: 

Α. Αύξηση των παρακάτω  Κ.Α. εξόδων 
1. Αυξάνεται ο ΚΑ 00-6142.002  παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου που αφορά την υποχρέωση 

του Δήμου για την αξιοποίηση των Δομών σύμφωνα με το 42128/30/10/2014 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και 74730/50522 27/11/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μέρος της 

δαπάνης θα εξοφληθεί στο έτος 2014 και το υπόλοιπο το 2015. 

2. Αυξάνεται ο ΚΑ εξόδων  80-8221 που αντιστοιχεί ισόποσα  στην αύξηση του ΚΑ εσόδων 4121. 

3. Αυξάνονται οι εξόδων  ΚΑ 80-8231 συνολικού ποσού 36.850 € και μειώνεται αντιστοίχως ο ΚΑ 80-

8231.004. 

4. Δημιουργείται ο ΚΑ 30-6264.002 «επισκευή ηλεκτρονικής πινακίδας» με ποσό 2.000,00 ευρώ. 

Μέρος της δαπάνης θα εξοφληθεί στο έτος 2014 και το υπόλοιπο το 2015. 

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 υπ’ αριθμ. 42128/30/10/2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ και το αριθμ.74730/50522/27.11.2014 
έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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− την αριθμ. πρωτ:27241/16.12.2014 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 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2014 ως ακολούθως: 
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 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
  

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

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 5.000,00 0,00 

 5.000,00 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 0,00 00-6142.002 Παροχή  υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για αξιοποίηση  3.000,00 
 Δομών του Δήμου 
 3 0,00 30-6264.002 Επισκευή ηλεκτρονικής πινακίδας 2.000,00 

 4 0,00 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 5.000,00 

 5 0,00 80-8231.005 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ εργαζομένων 35.000,00 

 6 0,00 80-8231.008 Ασφαλ/ικές εισφορές στο Μετοχικοταμ.πολιτικ. Υπαλ 700,00 

 7 0,00 80-8231.009 Ασφαλ/κές εισφορές στο Υγειονομικό Ταμείο 800,00 

 8 0,00 80-8231.010 Ασφαλ/κές εισφορές ΤΕΑΔΥ 350,00 

 46.850,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 9 0,00 30-6662.001 Προμήθεια ασφαλτικού υλικού -2.000,00 

 10 0,00 30-6662.003 Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α -3.000,00 
 
 11 0,00 80-8231.004  Ασφαλιστικές εισφορές ΤΥΔΚΥ εργαζομένων -36.850,00 
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 -41.850,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.000,00 5.000,00 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 1.270,53 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.270,53 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟΔΑ (+) : 5.000,00 
  ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 
  ΕΞΟΔΑ (+) : 46.850,00 
  ΕΞΟΔΑ (-) : -41.850,00 
  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. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: «προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των 
αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 447/2014    

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

και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά: προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 

(ΦΕΚ 18/Α’) και την εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία 
ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες: α) τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών 
παντοπωλείου, γ) πετρελαιοειδών, δ) φαρμάκων πραγματοποιείται πλέον από το Δήμο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής, με την αριθμ.7/12.11.2014 απόφασή του, προσδιόρισε την απαιτούμενη ποσότητα 
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου σε 75.000 λίτρα. Ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 74.925,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής, με την αριθμ.6/12.11.2014 απόφασή του, προσδιόρισε την απαιτούμενη ποσότητα 
πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου σε 55.000 λίτρα. Ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια προϋπολογίσθηκε σε 54.945,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ:24515/13.11.2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας ενιαίου 
ανοικτού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής συνολικού προϋπολογισμού 129.850,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 186/2014 απόφασή του ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των ΝΠΔΔ του 
Δήμου Λαυρεωτικής «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» και 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» για το διδακτικό έτος 2014 – 
2015.    

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απέστειλε στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση το από 
13.11.2014 τεύχος προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη 
νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
Για την ανάθεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις: 

− Του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» και οι σχετικές 
ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

− Του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του άρθρου 13 του Ν.2503/1997. 

− Της απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
των ΟΤΑ». 

− Της Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών 
καυσίμων από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». 

− Του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012) που κυρώθηκε 
με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’) 

− Της εγκυκλίου 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Η Οικονομική Επιτροπή 

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

− Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010), 

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

− Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 

− Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
των ΟΤΑ», 

− Την Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ 92/Β/10.02.99), περί «εξαίρεσης της προμήθειας υγρών 
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καυσίμων από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών», 

− Το άρθρο 4 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012), 

− Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007) περί «προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί ‘’συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

− Την υπ’ αριθμ.7/12.11.2014 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Την υπ’ αριθμ.6/12.11.2014 απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής» 

− Την αριθμ.186/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, 

− Το από 13.11.2014 τεύχος προδιαγραφών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει το από 13.11.2014 τεύχος προδιαγραφών (τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικού ποσού 129.870,00 ευρώ, για 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, του μηνός που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ 1: Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, 

στις………………, ημέρα ………………. και από ώρα………. έως ………… (λήξη αποδοχής 

προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού& Αξιολόγησης Προσφορών. 

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

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής, στα τηλέφωνο: 2292 3 20147 & 2292 3 20 145. 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την 

προμήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί 

για την υποβολή των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010, της υπ’ αριθμ.11389/1993 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, 
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Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ)  και του Ν.2286/1995. 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές προϋποθέσεις & δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που έχουν άδεια εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών 

σύμφωνα με το Ν.3054/2002. Η μη κατάθεση της άδειας θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού από την 

περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά 

τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 

ποσού που αντιστοιχεί σε δύο τοις εκατό (5%) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Επίσης, κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό, οφείλει να προσκομίσει επί 

ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

− Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρονται τα σημεία που 

τυχόν δεν αποδέχεται. 

− Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

− Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. 

− Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

β) πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.(Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές για όλους τους απασχολούμενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, 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 συγκατέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων 

και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.  και Α.Ε.  θα προκύπτεικατά 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). 
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γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου. 

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 67/2007 

(συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες). Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει τη μορφή νομικού προσώπου 

απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των: 

Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. 

Πρόεδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του ΔΣ για Α.Ε. 

ε) 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. 

4. Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη 

σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των 

επισήμων κρατικών φορέων, 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 τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Δήμος. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα 

οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή προσφορών – παραλαβή - αποσφράγιση 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλες τις 

αναθέτουσες αρχές ή για μία από αυτές. 

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων 

ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης ανά αναθέτουσα αρχή. 

Η επίδοση των προσφορών των διαγωνιζομένων: α) εφ' όσον πρόκειται περί φυσικών προσώπων 

πρέπει αν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από αυτά και β) εφ' όσον πρόκειται περί εταιριών υπό του 

νόμιμου εκπροσώπου ή διαχειριστή αυτών. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο φακέλους εκ των οποίων: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή κηρύξεως απαράδεκτου της προσφοράς θα πρέπει να 

υπάρχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 
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Εφόσον τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την 

κυρίως προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως. 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. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Στον εσωτερικό φάκελο τοποθετείται η προσφορά του ενδιαφερόμενου, συμπληρωμένη σε έντυπο που 

θα του δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως το ενιαίο ποσοστό της επί τις 

εκατό (%) έκπτωσης. 

Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των καυσίμων, η μεταφορά και παράδοση αυτών στα 

σχολεία. 

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση λιανική τιμή 

πώλησης του είδους κατά την ημέρα παραδόσεως όπως αυτή καθορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & 

Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.  

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς θα δίνεται σε νόμισμα ελληνικού δημοσίου και αφορά την ενιαία 

επί τις εκατό έκπτωση στην μέση λιανική τιμή των ειδών, η οποία είναι απαλλαγμένη από ΦΠΑ (έτσι 

όπως κάθε φορά διαμορφώνεται από την Αγορανομία). 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού μέχρι την ώρα έναρξης αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, 

εφόσον προσκομίζονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους.  

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δύναται να σταλούν και ταχυδρομικώς ή 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, στο Δήμο 

Λαυρεωτικής, (έδρα Δήμου: οδός Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00). 

Προφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην Επιτροπή μετά την 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

ΑΡΘΡΟ 5: Αποσφράγιση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου Λαυρεωτικής. Κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο. Η διαδικασία αποσφράγισης έχει 
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ως ακολούθως: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κύριος φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογραφείται και 

σφραγίζεται από την Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των τεχνικών & λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα γίνει από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης, σε ημέρα και ώρα που εκείνη θα αποφασίσει. 

Προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

ενδιαφερόμενους. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 6: Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

Η συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η προσφερόμενη έκπτωση. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. 

ΑΡΘΡΟ 7: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας 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 πετρελαίου θέρμανσης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006 ή του Υπουργείου Ανάπτυξης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν 

καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική 

Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά προτείνει: 

1 - κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο 

προμηθευτής. 

2 - ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης 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 αποτέλεσμα του. 
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3 - την κατανομή της προμήθειας μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη 

διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 

διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υπό τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 8: Υπογραφή Σύμβασης 
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 

κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την κάθε αναθέτουσα αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση θα περιλάβει τους όρους της διακήρυξης σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά, την 

τεχνική περιγραφή, καθώς και κάθε απαραίτητο συμπληρωματικό όρο. 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και από τους 

Πρόεδρους των αναθετουσών αρχών (Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής), ως νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ή προ αυτού, ο Προμηθευτής θα αντικαταστήσει την εγγύηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό από άλλη όμοιά της, καλής εκτέλεσης της προμήθειας που θα αναφέρεται 

στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης καθώς και των όρων της 

σύμβασης. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 9:Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες των σχολείων που βρίσκονται εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής, 

κατόπιν έγγραφης εντολής που υπογράφεται από τον Πρόεδρο κάθε Σχολικής Επιτροπής.  

Τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει τα σχολεία με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων.  
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ΑΡΘΡΟ 10: Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και 

εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την 

καταλληλότητά τους. 

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ο προμηθευτής (προμηθευτές) θα εκδίδει 

τιμολόγια αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής προσκομίσει το τιμολόγιο με όλα τα νόμιμα 

δικαιολογητικά.  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον, υπόκειται σε κράτηση: 

Φόρο εισοδήματος, ποσοστό 1% (άρθρο 55 του Ν.2238/1994) 

Ο ΦΠΑ βαρύνει τις Σχολικές Επιτροπές.. 

ΑΡΘΡΟ 11: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του Εθνικού 

Τυπογραφείου, στις οικονομικές εφημερίδες: 

……………………….. 

…………………………….. 

Και στις τοπικές εφημερίδες:…………………………… 

Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί για γνώση των ενδιαφερομένων στο Δημοτικό Κατάστημα 

Λαυρεωτικής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέφθηκε από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.78/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», 
διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 
Αρ. Απόφ.:448/2014    

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 «έγκρισηςτης 

αριθμ.78/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη 

συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα 

παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων 
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διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 

ακόλουθα: 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13098/2014 εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 
σχετικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας. 

− Το αριθμ. πρωτ: 25234/21.11.2014 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

− Την υπ’ αριθμ.78/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τίτλο: «προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 
ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής», 
προϋπολογισμού δαπάνης 57.763,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 71.48348ευρώ. 

− Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 
2014 και ειδικότερα στον ΚΑ 20-7131.009. 

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

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

− Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στα προς 
συντήρηση δίκτυα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ 
αριθμ.78/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
της μελέτης και να καλύπτουν τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η δαπάνη της προμήθειας 
θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Μέρος της δαπάνης, ποσό 42.794,04 ευρώ, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-
7131.009 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2014 και το υπόλοιπο ποσό των 28.254,45 ευρώ θα 
βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2015. 

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 72 του Ν.3852/0010 
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− 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), 

− Την Π1/3306/03.11.2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας. & 
Ναυτιλίας «εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο ΕΠΠ» (ΦΕΚ1780/Β/12.11.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.4/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών προμηθειών έτους 2014», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ.312/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει, 

−  Την υπ’ αριθμ.78/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

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

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.78/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία (τεχνικές προδιαγραφές και 
ενδεικτικός προϋπολογισμός), συνολικού προϋπολογισμού, με ΦΠΑ, 71.048,49 ευρώ, για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την 
αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου της υπ’ αριθμ.78/2014 
μελέτης. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 42.794,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.009 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014. 
Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης ως ακολούθως: 
ΑΡΘΡΟ  1: Τόπος και χρόνος διενέργειας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις ……………. του έτους 2014, ημέρα …….., ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, με ώρα 

έναρξης την …..και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την ……... 

Μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας παραλαβής δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη πρόσφορα. 

ΑΡΘΡΟ  2: Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

Α. Η απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Αριθμ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
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Β. Ο Ν. 3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός κώδικας). 

Γ. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995. 

Δ. Η παρούσα διακήρυξη. 

Ε. Οι υπ’ αριθμ. Π1/7445/02 & Π1/7446/02 αποφάσεις του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Στ. Κάθε σχετική εγκύκλιος που αφορά τις προμήθειες των ΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ  3: Τεύχη δημοπράτησης 
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος 

είναι: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές, γ) συγγραφή υποχρεώσεων, δ) ενδεικτικός 

προϋπολογισμός. 

ΑΡΘΡΟ  4: Προϋπολογισμός 
Η προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των στο ποσό των 71.048,49 € με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 20-7131.009 του προϋπολογισμού δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2014 με το ποσό των 

42.794,04 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 28.254,45 € θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του 

προϋπολογισμού του έτους 2015. 

ΑΡΘΡΟ  5: Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα .  

ΑΡΘΡΟ 6: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων-Παραλαβή Τευχών Δημοπράτησης 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της 

διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου 

Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 

έως ώρα 14:00. 

Τηλέφωνα Γραφείου Προμηθειών: 2292 3 20145 & 2292 3 20147. 

ΑΡΘΡΟ  7: Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών και 

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης: 

(α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(β) Συνεταιρισμοί 

(γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8: Εγγυήσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της 

μελέτης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.888,15 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης 

με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που 

έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10%  (δέκα τοις εκατό) του 

καθαρού συμβατικού ποσού. 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 9: Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

− Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας) 

− Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα του, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

− Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όχι μόνο τους φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και 

τους φορείς επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολούμενων. Για τον έλεγχο των ανωτέρω 

στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση του προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. 

− Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι: α. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών 

δημοπράτησης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 

του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος 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 ότι η επιχείρηση δεν έχει 

υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι 

αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση 

τους από την Υπηρεσία, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης 

ποιότητας  

− Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο, στο οποίο θα 

παρασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά καθώς και ο τόπος εγκατάστασής τους. Τα προαναφερόμενα 

δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα Κοινοτικής Προέλευσης. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται 

ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 

σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 10: Υποβολή προσφορών 
Η προσφορά δίδεται για το σύνολο των υλικών. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται 

για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.  

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε 

δύο (2) αντίγραφα. 

Οι προσφορές Θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- 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.  
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Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για την «Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για την  συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση 

ηλεκτρολογικών βλαβών που θα παρουσιαστούν στις υποδομές του Δήμου Λαυρεωτικής»,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 καμία 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. 

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. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους 

τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού θα συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα εκτός από τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους. 

Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμος 

Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, Τ.Κ. 195 00 ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη 

του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας 
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που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται στη δημοπρασία από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου 

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και 

οι ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή 

από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

κοινοπραξίες. Δεν μπορεί να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 

εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. 

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας, η οποία 

λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο 

από την εταιρεία αυτή. 

ΑΡΘΡΟ  11: Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει δημόσια από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 

προσφορών μπορούν (χωρίς να είναι προϋπόθεση) να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζόμενων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωπο.  

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως ακολούθως: 

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. 

Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση 

της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς. 

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή 

μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών 

που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα 

αυτή. 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από 

την Επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και 

γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που 

να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 132 από 137 

Μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 

προσφορά κατά φύλλο. 

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ’ 

αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα 

του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 

Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, που είναι αρμόδια και για την αξιολόγησή τους 

στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και 

αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. 

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και 

ο λόγος του αποκλεισμού τους. 

 Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά και οι 

προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται.  

ΑΡΘΡΟ 12:  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. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ  13: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο 

υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

ΑΡΘΡΟ 14: Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση Δημάρχου, έπειτα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.  

Το όργανο αξιολόγησης των προσφορών λαμβάνει υπόψη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε 

προσφερομένου είδους από τα υποβληθέντα μαζί με την προσφορά τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε 

άλλο κατά την κρίση του στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικοοικονομική 

σύγκριση των προσφερομένων ειδών και γνωμοδοτεί για το ποια προσφορά προκρίνεται.  
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Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο ανακηρυχθείς μειοδότης υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό του διαγωνισμού. 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 

διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υπό τους όρους και τη διαδικασία που 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 15: Υπογραφή Σύμβασης 
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 

κατακύρωσή του στο όνομα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από το Δήμο και υπογράφεται από τα 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 το Δήμαρχο. 

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. 
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- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 16: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσης. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 

κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ’ αριθμ.11389/93 απόφασης του Υπ. 

Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 17: Ποιότητα υλικών – Χρόνος παράδοσης 
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα 

Α) της αριθμ.78/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε 

στιγμή να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο ποιότητας των υλικών. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, η παράδοση θα είναι τμηματική, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος, από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.   

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει 

η σύμβαση. 

Η ποσότητα της προμήθειας των ειδών που υπάρχουν στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι 

δεσμευτική. Οι τιμές των υλικών θα είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παραγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ  18: Παραλαβή των υλικών 
Η  παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά από αρμόδια επιτροπή παραλαβής (σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ).    

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση και στα  άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.   

Συγκεκριμένα, εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές (ως προς την ποιότητα των υλικών) ή κατασκευαστικές ατέλειες, η επιτροπή παραλαβής 

μπορεί να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης 

από της ίδιας προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. 
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Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Όταν περάσει ο 

συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οριστική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 19: Τρόπος πληρωμής 
Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά, ανάλογα με την ποσότητα 

που παραλαμβάνεται κάθε φορά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 

προμήθεια των ειδών στο Δήμο με το ΦΠΑ, καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου 

καθώς και το όφελος του.  

Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

(α) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4% 

(β) Υπέρ ΤΑΔΚΥ 2%, (ποσοστό 1,5% στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ποσοστό 0,5% στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).  

(γ) Υπέρ Δημοσίου 0,25%  

(δ) Υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου 0,30% 

(ε) Επί των κρατήσεων (γ) και (δ) οφείλεται χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% 

(στ) Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της 

συμβατικής αξίας, πλην ΦΠΑ  

(ζ) Οποιαδήποτε νέα κράτηση εμφανισθεί έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 20: Κοινοποίηση – δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της 

έδρας του νομού, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 21: Τελικές Διατάξεις  
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 2286/95 και η 

11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)  όπως ισχύουν.                                                                                   

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΟΥΛΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΥΡΙΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΝΕΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΟΥΛΑ, ΑΓΑΘΗΣ ΚΟΥΡΗ σχετικά 
με παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από τα ένδικα μέσα της υπ’ αριθμ.47/2010 αποφάσεως 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου  
Αρ. Απόφ.: 449/2014    
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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 «αιτήματος 

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΟΥΛΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΝΕΛΗ, 

ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΟΥΛΑ, ΑΓΑΘΗΣ ΚΟΥΡΗ σχετικά με παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από τα ένδικα 

μέσα της υπ’ αριθμ.47/2010 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:  

Οι Κυριακή συζ. Ευαγγέλου Συρίγου, Κωνσταντίνος Γούλας, Αικατερίνη συζ. Ιωάννη Καννέλη, 
Ευθυμία Γούλα και Αγαθή Κουρή είναι συνιδιοκτήτες κατά συνολικό ποσοστό 4/20 εξ αδιαιρέτου 
ακινήτου, ήτοι οικοπέδου επιφανείας κατά τίτλο κτήσης 300τ.μ., ενώ κατά νεότερη ορθή και ακριβή 
καταμέτρηση, επιφανείας 200 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον οικισμό «ΠΛΑΚΑ» της κτηματικής 
περιφέρειας του Δήμου Κερατέας,, βάση της υπ’ αριθμ.2.331/19.3.2007 πράξης αποδοχής κληρονομιάς 
της συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελένης Καραγεωργοπούλου. 

Για το ανωτέρω οικόπεδο με την αριθμ. πρωτ:6009/22.06.2009 αίτησή τους προς τον πρώην 
Δήμο Κερατέας ζήτησαν τη χορήγηση βεβαίωσης ότι δεν καταλαμβάνει δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο. 
Με την αριθμ. πρωτ: 5979/29.07.2009 βεβαίωσή του ο Δήμος απάντησε ότι το ανωτέρω οικόπεδο 
συμπεριλαμβάνεται στις εκτάσεις που εδώρησε η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων 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 12.08.2009 αναγνωριστική κυριότητας αγωγή, με αριθμό πράξης κατάθεσης 115/2009. 

Για την αγωγή αυτή εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.47/2010 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου, η οποία 
δικαίωσε τους ενάγοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ο Δήμος άσκησε έφεση, η οποία συζητήθηκε στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 1ης Φεβρουαρίου 2013. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε η 
υπ’ αριθμ. 5600/2013 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (προδικαστική) όπου ανέβαλε την 
έκδοση απόφασης μέχρι την προσκόμιση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την άσκηση της 
υπό κρίση έφεσης και τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου. 

Με την από 26.01.2014 κλήση του Δήμου ορίστηκε η επανάληψη της συζήτησης για τη 
δικάσιμο της 23.01.2015. 

Με την αρ. πρωτ:25222/21.11.2014 αίτησή τους προς το Δήμο Λαυρεωτικής οι ενδιαφερόμενοι 
αιτούνται την παραίτηση του Δήμου από τα ένδικα μέσα της υπ’ αριθμ.47/2010 απόφασης 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου ώστε να καταστεί και τυπικά οριστική και αμετάκλητη και με τη ρητή εντολή της 
μη συνέχισης της ήδη υπάρχουσας εκκρεμοδικίας για την από 20.05.2010 έφεσης. 

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. 
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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 υπ’ αριθμ.47/2010 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

- την αριθμ. πρωτ:25222/21.11.2014 αίτηση των ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΟΥΛΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ συζ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΣΥΡΙΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΝΕΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΟΥΛΑ, ΑΓΑΘΗΣ ΚΟΥΡΗ και τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Την παραίτηση του Δήμου Λαυρεωτικής από οποιοδήποτε ένδικο μέσο κατά της απόφασης 
Ειρηνοδικείου Λαυρίου με αριθμό 47/2010. 
Β. Τη μη συνέχιση της ήδη υπάρχουσας εκκρεμοδικίας για την από 20.05.2010 έφεσης. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη 
 
Ηλίας Στουραΐτης 
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