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Ε.Η.∆. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ρυθµίσεων οφειλών από ∆ηµοτικά Τέλη, φόρους, 
εισφορές κλπ. στο πλαίσιο του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 και του άρθρου 
51 του Ν. 4257/2014»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
16.6.2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
10605/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 98/ 2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 11138/19-6-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 16.6.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 10/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
11. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
12. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
 

13.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
14. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
15. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
16. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
17. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
19. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
20.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
21. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
22. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
23 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
 

24. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
25. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
27.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
28.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
32. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
33. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ (αποχώρησε µετά  το 

7ο θέµα της Η.∆.) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                 Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
                                                                             Κότσιρας Παύλος                                                 
                                                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κοσµά Σταυρούλα 
 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πολίτης Σταύρος     
                                                                             Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                              
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος                                        
Γραµµένος Σπυρίδων                                          
Κοσκολέτος Σωτήριος 
  
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 7ου θέµατος και επαναπροσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την 

ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 8ου θέµατος της .Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. θεµάτων. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο   θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συµφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

2ο  ΘΕΜΑ  Ε.Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο Θέµα Ε.Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10871/16-6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Ταµείου της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Σύµφωνα µε την υπ. αριθ.  1 του άρθρου  51 του Ν. 4257/2014 ληξιπρόθεσµες  
οφειλές προς τους ∆ήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως 
ακολούθως: 
 
Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως  31.12.2009 υπάγονται  στις 
ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009. 
 
 Ο Ν.3801/2009 µε το άρθρο 63, παρ.2 επαναφέρει σε ισχύ τις ρυθµίσεις  καταβολής 
οφειλών προς τους ∆ήµους, κοινότητες και τα ΝΠ∆∆ αυτών, που προβλέπονται από 
τις παρ.3 περιπτώσεις α,β,δ,ε, και παρ.4 του άρθρου 12 του ν. 3074/02, από την 
παρ.5 του άρθρου  9 του ν.3345/05 και τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 26 του ν.3649/2008 µε τη ν επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του  
ν, 3801/2009.Στο προηγούµενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, µε 
εξαίρεση τα πρόστιµα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωµένες ή µη, µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος. 
 
Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010, δύναται να υπαχθούν 
σε ρύθµιση. 
 
Συγκεκριµένα: 
 

A. ∆ίνεται στους υπόχρεους η δυνατότητα να υπαχθούν στη Ρύθµιση του 
ν.4257/2014 άρθρο 51 παρ.2 Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά 
το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε 
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν 
προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία 
αυτή, χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών. 
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B.  Σύµφωνα µε το Ν. 4257/2014 άρθρο 51 παρ.6 δίνεται η δυνατότητα 
περαίωσης µετά από επιλογή του οφειλέτη υποβάλλοντας  αίτηση για 
υπαγωγή στη ρύθµιση, σε ληξιπρόθεσµες οφειλές που τελούν, σε διοικητική ή 
δικαστική αναστολή, που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής 
καταβολής  κατά τις διατάξεις των άρθρων  13-21 του ν.2648/1998 (Α΄238) ή 
άλλη ρύθµιση των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος 
για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση, σε οφειλές που εκκρεµούν στα 
δικαστήρια µετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς 
και οφειλές  οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών του άρθρου 32 του ν.1080/1980 ή έχουν συζητηθεί 
και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

 
Γ. Ρυθµίζονται οφειλές  από πρόστιµα υπαίθριου εµπορίου και τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. 
 
 
 (Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 3074/ΦΕΚ/τ.Α’ /296/4.12.2002, 
πρόστιµα του άρθρου 2 του  ν.2323/1995 καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/80 που έχουν βεβαιωθεί µέχρι 
την έναρξη ισχύος του ν.3801/2009 µπορεί να ρυθµιστούν και να καταβληθούν 
σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις µειωµένα σε ποσοστό 70% και χωρίς 
προσαυξήσεις  εκπρόθεσµου καταβολής µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.) 
 
Στο πλαίσιο της µειωµένης περίπτωσης τα επιβαλλόµενα πρόστιµα, σε αντίθεση  
µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις, δεν διαγράφονται  αλλά υπολογίζονται στην 
οφειλή. 
 
Σηµειώνουµε  ότι µε την παρ. 2 του άρθρου  51 του Ν.4257/2014 από τη 
ρύθµιση εξαιρούνται οι οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαίρετων 
κατασκευών και οφειλές υπαγόµενες  σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων, 
προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση  για την ενεργοποίηση των  περιπτώσεων ρύθµισης 
οφειλών του ν 3801/20009είναι  η λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την οποία θα καθοριστεί η αποκλειστική προθεσµία 
υποβολής των αιτήσεων και δηλώσεων προς υπαγωγή  στις ρυθµίσεις καθώς και ο 
αριθµός των δόσεων. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα της παρ.2β του άρθρου 26 
του ν. 3649/08 ο αριθµός δόσεων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι 
τεσσάρων (24) η κάθε  µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, οι δε υπόλοιπες µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. Η καταβολή ολόκληρου του 
ποσού της οφειλής, εντός της προθεσµίας της πρώτης δόσης, γίνεται µε έκπτωση 
δέκα τοις εκατό (10%). 
 
Κατά συνέπεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει µε απόφασή  του να καθορίσει: 
 
Α. Την ενεργοποίηση της ρύθµισης οφειλών του Ν.3801/2009 
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Β. Την αποκλειστική προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και  των αιτήσεων προς 
υπαγωγή στη ρύθµιση 
 
Γ. Τον αριθµό των δόσεων, ο οποίος (σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 26 
του ν. 3649/08) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) η 
κάθε  µία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ. 
 
Σηµειώνουµε  ότι, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα εντός τριών(3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, 
οι δε υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. Η 
καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσµίας της πρώτης 
δόσης, γίνεται µε έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). 
 
Σύµφωνα µε την παρ.11 του άρθρου  51του Ν.4257/2014 η ρύθµιση απόλλυται, 
µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της 
είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν 
ο οφειλέτης: 
α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µιας φοράς, 
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα, 
γ)δεν υποβάλλει στο ∆ήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για την επιβολή του 
τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, µετά των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί 
µεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 
διατάξεις  
δ)δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη 
ρύθµιση και µετά. 
 
Τέλος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ενεργοποιήσει ή όχι 
τη µείωση σε ποσοστό 70% των οφειλών από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
του άρθρου 3 του ν.1080/80.Σηµειώνουµε ότι στην κατηγορία αυτή 
υπολογίζονται στην οφειλή και τα επιβαλλόµενα πρόστιµα. 
 
Η Υπηρεσία µας: 
 
Α. κρίνοντας ότι η ρύθµιση συγκαταλέγεται πράγµατι στην κατηγορία των 
ευεργετικών διατάξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, µε την οποία σκοπείται αφενός η 
αντιµετώπιση του ζητήµατος της αδυναµίας πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν 
συσσωρευµένες υποχρεώσεις τους προς το ∆ήµο, αφετέρου δε να καταστεί 
δυνατή η είσπραξη από το ∆ήµο οφειλόµενων ποσών σηµαντικού ύψους. 
 
Β. λαµβάνοντας υπόψιν το ύψος των βεβαιωµένων οφειλών, τα είδη αυτών και 
τις ηµεροµηνίες πρώτης βεβαίωσης 
 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 
 
 Α. Την ενεργοποίηση της ρύθµισης οφειλών του Ν.3801/2009 
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 Β. Την ενεργοποίηση ή µη της µείωσης σε ποσοστό 70% και απαλλαγή από 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των οφειλών από τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/80(τέλη και πρόστιµα). 
 
Γ. Ως αποκλειστική προθεσµία υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή 
στη ρύθµιση την 14η Αυγούστου 2014(σύµφωνα µε την παρ.3 του Ν. 4257/2014) 
 
∆. Ως αριθµό µηνιαίων δόσεων τις είκοσι τέσσερις (24) µε τον περιορισµό του 
µικρότερου ποσού δόσης των € 150,00 
 
Ε. Τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Υπηρεσίας µας 
προστίµων και προσαυξήσεων καθώς και ποσοστού 10% της οφειλής (στις 
περιπτώσεις καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσµίας 
της πρώτης δόσης) για όσους εκ των οφειλετών υπαχθούν στη εν λόγω ρύθµιση. 
 
Οι βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 1.1.2010 ρυθµίζονται σύµφωνα 
µε το άρθρο  5 παρ.1Β του Ν.4257/2014 έως 14.08.2014 
 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 & 5 και 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

• Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 
• Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας και: 
 

Α. κρίνοντας ότι η εν θέµατι ρύθµιση συγκαταλέγεται πράγµατι στην κατηγορία 
των ευεργετικών διατάξεων εξαιρετικού χαρακτήρα, µε την οποία σκοπείται 
αφενός η αντιµετώπιση του ζητήµατος της αδυναµίας πολλών οφειλετών να 
εκπληρώσουν συσσωρευµένες υποχρεώσεις τους προς το ∆ήµο, αφετέρου δε να 
καταστεί δυνατή η είσπραξη από το ∆ήµο οφειλόµενων ποσών σηµαντικού 
ύψους. 
 
Β. λαµβάνοντας υπόψιν το ύψος των βεβαιωµένων οφειλών, τα είδη αυτών και 
τις ηµεροµηνίες πρώτης βεβαίωσης: 
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Α. Την ενεργοποίηση της ρύθµισης οφειλών από ∆ηµοτικά Τέλη, φόρους, 
εισφορές κλπ. του Ν.3801/2009. 
 
 Β. Την ενεργοποίηση ή µη της µείωσης σε ποσοστό 70% και απαλλαγή από 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των οφειλών από τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/80(τέλη και πρόστιµα). 
 
Γ. Ως αποκλειστική προθεσµία υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων προς υπαγωγή 
στη ρύθµιση την 14η Αυγούστου 2014(σύµφωνα µε την παρ.3 του Ν. 4257/2014) 
 
∆. Ως αριθµό µηνιαίων δόσεων τις είκοσι τέσσερις (24) µε τον περιορισµό του 
µικρότερου ποσού δόσης των € 150,00 
 
Ε. Τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Υπηρεσίας προστίµων και 
προσαυξήσεων καθώς και ποσοστού 10% της οφειλής (στις περιπτώσεις 
καταβολής ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσµίας της πρώτης 
δόσης) για όσους εκ των οφειλετών υπαχθούν στη εν λόγω ρύθµιση. 
 
Οι βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 1.1.2010 ρυθµίζονται σύµφωνα 
µε το άρθρο  5 παρ.1Β του Ν.4257/2014 έως 14.08.2014 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   98/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Βασιλόπουλος Αριστείδης 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Νικολόπουλος Φώτης 
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Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Τµήµα Ταµείου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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