
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Νέα Φιλαδέλφεια   12/12/2014

Αριθ. Πρωτ. : 21800

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 205/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση υπαγωγής οφειλετών του Δήμου
στις διατάξεις  του άρθρου 51 του Ν.
4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
άρθρο 24 του Ν. 4304/2014».

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αχαρνών 464 &
Αγ.Αναργύρων (εκτάκτως και για λόγους ανωτέρω βίας, λόγω κατάληψης του
Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Δεκελείας 97-Ν.Φ., αλλαγή του τόπου
Συνεδρίασης για την οποία ενημερώθηκαν έγκαιρα όλα τα μέλη της Ο.Ε. και
ομόφωνα αποδέχθηκαν τα παρόντα μέλη αυτής κατά την έναρξη της
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 7 του Ν. 3852/10) σήμερα στις 8
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε
σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 21188/28/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
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Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10,
παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα
Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ και 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος και 2) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

 Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 21079/3-12-2014, 21007/2-12-2014,
21067/3-12-2014, 20603/25-11-2014 και 21274/4-12-2014 εισηγήσεις της
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Ταμείου επί του θέματος:

Α)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

« επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014(ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 20714/26-11-2014 αίτησή του, ο κ. Γεωργούδης

Αριστομένης του Γεωργίου - Μιχαήλ ως εκπρόσωπος της εταιρίας
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Γεωργούδης Αριστομένης και ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 999495582 , ζήτησε τη

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας  προς το Δήμο, που

έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010,  σε  48  δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 του

Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το σύνολο των

ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων από 1.1.2010 και έπειτα οφειλών της

εταιρίας  προς το Δήμο, ανέρχεται  στο ποσό των 11.479,87 ευρώ, το οποίο

αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 146/05-07-2012

Κύρια οφειλή(Δημοτικός φόρος)                                                 3.433,01 ευρώ

Προσαυξήσεις                                                                            926,91 ευρώ

Σύνολο 4.359,92 ευρώ

Β. Ημερομηνία Βεβαιώσης 147/05-07-2012

Κύρια οφειλή (πρόστιμο για δημοτικό χώρο)        5.606,33  ευρώ

Προσαυξήσεις                                                1.513,62  ευρώ

Σύνολο 7.119 ,95 ευρώ

4. Από το ποσό της ανωτέρω οφειλής (€11.479,87) σύμφωνα με το
άρθρο 51 του 51 του Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο

24 του Ν.4304/2014 , αφαιρείται το 30% των προστίμων και των

προσαυξήσεων και προστίθεται  το ισχύον  επιτόκιο αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) συν 8%. Το τελικό ποσό

πληρωμής διαμορφώνεται στο ποσό των € 10.633,72 , το οποίο θα εξοφληθεί

σε 48 δόσεις (47 δόσεις *221,54 και μία δόση* 221,34)

4. Ο κ. Γεωργούδης Αριστομένης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση  της
ρύθμισης με το υπ αριθμ΄ 2151Β/26-11-2014 διπλότυπο είσπραξης
ποσού  221,54 €
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5. Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:

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

και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του

Δήμου αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 20714/26-11-2014 αίτησή του ενδιαφερόμενου

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 11.479,87 €, όπως προκύπτει από τα

βιβλία της οικονομικής υπηρεσίας

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την ρύθμιση σε 48 δόσεις  των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της

εταιρίας Γεωργούδης Αριστομένης και ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 999495582 προς το

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

Ν.4257/2014,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και

ειδικότερα: την καταβολή του ποσού  των € 10.633,72 ευρώ,  σε 48 δόσεις

με απαλλαγή κατά ποσοστό  τριάντα  τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών

προστίμων συμπεριλαμβανομένου του επιτόκιου (0,05%) αναφοράς για

πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής συν 8%.

Β. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται

εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για

υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης.
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Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Β)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

« επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014(ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 20655/26-11-2014 αίτησή του, ο κ. Κοκόσης

Ευάγγελος του Φωτίου, με ΑΦΜ 021446521 , ζήτησε τη  ρύθμιση των

ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας  προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί

από 1/1/2010,  σε                9  δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 του

Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το σύνολο των

ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων από 1.1.2010 και έπειτα οφειλών της

εταιρίας  προς το Δήμο, ανέρχεται  στο ποσό των 1.065,79 ευρώ, το οποίο

αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 53/22-05-2012

Κύρια οφειλή(Δημοτικός φόρος,

Δημοτικά τέλη)                                                   663,82 ευρώ

Προσαυξήσεις 192,56 ευρώ

Σύνολο 856,38 ευρώ

Β. Ημερομηνία Βεβαιώσεις 54/22-05-2012

Κύρια οφειλή (ΤΑΠ) 162,43  ευρώ

Προσαυξήσεις                                                46,98  ευρώ

Σύνολο 209, 41 ευρώ

4. Από το ποσό της ανωτέρω οφειλής (€ 1.065,79 ) σύμφωνα με το
άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του

Ν.4304/2014 , αφαιρείται το 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων και

προστίθεται  το ισχύον  επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) συν 8%. Το τελικό ποσό πληρωμής
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διαμορφώνεται στο ποσό των € 903,74 , το οποίο θα εξοφληθεί σε 9 δόσεις (8

δόσεις *100,42 και μία δόση* 100,38)

4. Ο κ. Κοκόσης Ευάγγελος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση  της
ρύθμισης με το υπ αριθμ΄ 2152Β/27-11-2014 διπλότυπο είσπραξης
ποσού  100,42 €

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

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

και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του

Δήμου αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 20655/26-11-2014 αίτησή του ενδιαφερόμενου

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 1.065,79 €, όπως προκύπτει από τα

βιβλία της οικονομικής υπηρεσίας

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την ρύθμιση σε 9 δόσεις  των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.

Κοκκόση Ευάγγελου με ΑΦΜ 021446521 προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την

καταβολή του ποσού  των € 903,74 ευρώ,  σε 9 δόσεις με

απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα  τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών

προστίμων συμπεριλαμβανομένου του επιτόκιου (0,05%) αναφοράς για
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πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής συν 8%.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά
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διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Γ)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

«επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄).

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20907/01-12-2014 αίτησή του, ο DERVISHI

KASTRIOT του ZIADIN, με Α.Φ.Μ. 061488752, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ζήτησε τη

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, που έχουν

βεβαιωθεί από 01/01/2010 σε 14 δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του

Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το σύνολο των

ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων από 01.01.2010 και έπειτα οφειλών του

προς το Δήμο, ανέρχεται στο ποσό των 1.654,04 ευρώ, το οποίο αναλύεται

ως ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 152/16-07-2012

Κύρια οφειλή (Τροχαία παράβαση)              1.292,28 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής          361,76 ευρώ

Σύνολο                                                   1.654,04 ευρώ

4. Από το ποσό της ανωτέρω οφειλής (€1.654,04) σύμφωνα με το άρθρο
51 του Ν. 4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του

Ν.4304/2014, αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων και

προστίθεται το ισχύον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (0,05) + 8%. Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται

στο ποσό των
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€ 1.434,28, το οποίο θα εξοφληθεί σε 14 δόσεις (13 δόσεις * 102,45€ και μία

δόση * 102,43€).

5. Ο κ. DERVISHI KASTRIOT εντός τριών εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της
ρύθμισης με το υπ’ αριθ. 2220Β/02-12-2014 διπλότυπο είσπραξης ποσού
102,45€.

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

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

και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του

Δήμου αφού έλαβε υπ’ όψιν του:

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α’),

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20907/01-12-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου,

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 1.654,04€, όπως προκύπτει από τα

βιβλία της οικονομικής υπηρεσίας,

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την ρύθμιση σε 14 δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του

κ. DERVISHI KASTRIOT με Α.Φ.Μ. 061488752 προς το Δήμο, που έχουν

βεβαιωθεί από 01/01/2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την

καταβολή του ποσού των 1.434,28 ευρώ, σε 14 δόσεις με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις

εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών προστίμων και

συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου αναφοράς για πράξεις
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αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05) + 8% κατά

την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με
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αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Δ)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

« επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014(ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Με την υπ’ αριθ.πρωτ. 20454/21-11-2014 αίτησή του, ο Σπανός Βασίλειος

του Θεοδώρου, με ΑΦΜ 032429486,  Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄Αθηνών , ζήτησε τη  ρύθμιση

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

1/1/2010,  σε 18 δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το σύνολο των

ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων από 1.1.2010 και έπειτα οφειλών του προς

το Δήμο, ανέρχεται  στο ποσό των 1.903,80 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως

ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 2/27-8-2013

Κύρια οφειλή (παράταση ταφής-

Φύλαξης κιβωτίων-

εκταφή αδιάλυτο)              1.670,00 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής       233,80 ευρώ

Σύνολο 1.903,80 ευρώ

4. Από το ποσό της ανωτέρω οφειλής (€1.903,80) σύμφωνα με το
άρθρο 51 του 51 του Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο

24 του Ν.4304/2014 , αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων και προστίθεται

το ισχύον (8,05%) επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
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Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται στο ποσό των € 1.828,24, το οποίο

θα εξοφληθεί σε 18 δόσεις (17 δόσεις *101,57 και μία δόση* 101,55)

4. Ο κ. Σπανός Βασίλειος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση  της
ρύθμισης με το υπ αριθμ΄ 2131Β/25-11-2014 διπλότυπο είσπραξης
ποσού  101,57 €

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

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

και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του

Δήμου αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄)

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 20454/21-11-2014 αίτησή του ενδιαφερόμενου

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 1.903,80 €, όπως προκύπτει από τα

βιβλία της οικονομικής υπηρεσίας

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την ρύθμιση σε 18 δόσεις  των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ.

Σπανού Βασίλειου με ΑΦΜ 032429486 προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την

καταβολή του ποσού  των 1.828,24 € ευρώ,  σε 18 δόσεις με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα  τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις

εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών προστίμων συνολικού

ποσού 233,80 Ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του επιτόκιου (8,05%)
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αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά
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διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Ε)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)

«επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών», όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α΄).

2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20811/28-11-2014 αίτησή του, ο Αγαλιώτης

Βασίλειος του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ. 026630430,  Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, ζήτησε τη

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δήμο, σε 16 δόσεις,

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το

άρθρο 24 του Ν.4304/2014.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το σύνολο των

ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων οφειλών του προς το Δήμο, ανέρχεται στο

ποσό των 2.713,63 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Ημερομηνία βεβαίωσης 25/24-01-2007

Κύρια οφειλή (Τέλος 2%-5%)                    315,65 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής       297,04 ευρώ

Σύνολο 612,69 ευρώ

Β. Ημερομηνία βεβαίωσης 26/24-01-2007

Κύρια οφειλή (Πρόστιμο για τέλος 2%-5%)  108,45 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής        101,52 ευρώ

Σύνολο 209,97 ευρώ

Γ. Ημερομηνία βεβαίωσης 70/04-12-2007

Κύρια οφειλή (Τέλος 2%-5%) 394,65 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής      327,85 ευρώ

Σύνολο 722,50 ευρώ
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Δ. Ημερομηνία βεβαίωσης 71/04-12-2007

Κύρια οφειλή (Πρόστιμο για τέλος 2%-5%)  121,46 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής        100,43 ευρώ

Σύνολο 221,89 ευρώ

Ε. Ημερομηνία βεβαίωσης 53/11-10-2012

Κύρια οφειλή (Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός

Φόρος από κατάσταση ΔΕΗ)   585,36 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής        175,50 ευρώ

Σύνολο 760,86 ευρώ

ΣΤ. Ημερομηνία βεβαίωσης 54/11-10-2012

Κύρια οφειλή (Τ.Α.Π. από κατάσταση ΔΕΗ)     26,13 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής            7,80 ευρώ

Σύνολο 33,93 ευρώ

Ζ. Ημερομηνία βεβαίωσης 180/11-10-2012

Κύρια οφειλή (Μέρος οφειλής

από παλαιά ρύθμιση)                  151,79 ευρώ

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 0,00 ευρώ

Σύνολο 151,79 ευρώ

4. Από το ποσό της ανωτέρω οφειλής (€2.713,63) σύμφωνα με το άρθρο
51 του Ν.4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του

Ν.4304/2014, αφαιρείται το 80% των προσαυξήσεων και των προστίμων και

προστίθεται το ισχύον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (0,05) + 8%. Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται

στο ποσό των

€ 1.692,93, το οποίο θα εξοφληθεί σε 16 δόσεις (15 δόσεις * 105,81€ και μία

δόση * 105,78€).

5. Ο κ. Αγαλιώτης Βασίλειος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της

ΑΔΑ: 6ΩΧΓΩΗΓ-Ν6Φ



ρύθμισης με το υπ’ αριθ. 2190Β/01-12-2014 διπλότυπο είσπραξης ποσού
105,81€.

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

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

και κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του

Δήμου αφού έλαβε υπ’ όψιν του:

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23.10.2014

τεύχος Α’),

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20811/28-11-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου,

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 2.713,63€, όπως προκύπτει από τα

βιβλία της οικονομικής υπηρεσίας,

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

Α. Την ρύθμιση σε 16 δόσεις  των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του

κ. Αγαλιώτη Βασίλειου με Α.Φ.Μ. 026630430 προς το Δήμο, σύμφωνα με το

άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.

4304/2014 και ειδικότερα: την καταβολή του ποσού των 1.692,93 ευρώ, σε 16

δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά

Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των

παρακολουθηματικών προστίμων και συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου

αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας (0,05) + 8% κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης

υπαγωγής.

Β. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται

εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για
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υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση

θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 32/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του
άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
που αφορούν τις υποθέσεις και τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, όπως
τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 και σε συνέχεια
σχετικών αντίστοιχων αιτήσεων οφειλετών του Δήμου την υπαγωγή τους στις
διατάξεις του ανωτέρω Νόμου και τη ρύθμιση των προς το Δήμο οφειλών
τους, ως εξής:

1)

Α. Την ρύθμιση σε 48 δόσεις  των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας

Γεωργούδης Αριστομένης και ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 999495582 προς το Δήμο,

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

Ν.4257/2014,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και

ειδικότερα: την καταβολή του ποσού  των € 10.633,72 ευρώ,  σε 48 δόσεις

με απαλλαγή κατά ποσοστό  τριάντα  τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών

προστίμων συμπεριλαμβανομένου του επιτόκιου (0,05%) αναφοράς για

πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής συν 8%.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και
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την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

2)

Α. Την ρύθμιση σε 9 δόσεις  των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. Κοκκόση

Ευάγγελου με ΑΦΜ 021446521 προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από

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

με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την καταβολή του ποσού

των € 903,74 ευρώ,  σε 9 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό

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

καταβολής και των παρακολουθηματικών προστίμων συμπεριλαμβανομένου

του επιτόκιου (0,05%) αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της

αίτησης υπαγωγής συν 8%.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά
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διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

3)

Α. Την ρύθμιση σε 14 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. DERVISHI

KASTRIOT με Α.Φ.Μ. 061488752 προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από

01/01/2010, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την

καταβολή του ποσού των 1.434,28 ευρώ, σε 14 δόσεις με απαλλαγή κατά

ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις

εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών προστίμων και

συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου αναφοράς για πράξεις

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05) + 8% κατά

την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση
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και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

4)

Α. Την ρύθμιση σε 18 δόσεις  των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. Σπανού

Βασίλειου με ΑΦΜ 032429486 προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί από

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

με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και ειδικότερα: την καταβολή του ποσού

των 1.828,24 € ευρώ,  σε 18 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα

τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης

καταβολής και των παρακολουθηματικών προστίμων συνολικού ποσού

233,80 Ευρώ και συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου (8,05%) αναφοράς για

πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
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Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με

αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά

διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του

άρθρου 51 του Ν.4257/2014.

5)

Α. Την ρύθμιση σε 16 δόσεις  των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κ. Αγαλιώτη

Βασίλειου με Α.Φ.Μ. 026630430 προς το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του

Ν.4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014 και

ειδικότερα: την καταβολή του ποσού των 1.692,93 ευρώ, σε 16 δόσεις με

απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε.

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των παρακολουθηματικών

ΑΔΑ: 6ΩΧΓΩΗΓ-Ν6Φ



προστίμων και συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου αναφοράς για πράξεις

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05) + 8% κατά

την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής.

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.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Γ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και

την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την

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

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

της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός

μήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την

επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους

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

εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης

περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν

είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση

και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η

ρύθμιση.

Δ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής

με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης

της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να

εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών,

παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του

εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με
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αυτό που 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τμήμα Ταμείου
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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