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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 16/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  Θωµάς Καπλάνης, 6. Παπανικολάου Ευτυχία,  

τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών 

Αριθµός Απόφασης: 146 

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος (λήψη απόφασης εντός τριών ηµερών για την 

τακτοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών) σαν µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και 

τόνισε ότι: 

- Με την υπ’ αριθ. 9754/02-06-2014 αίτησή της, η ∆ιαχ/κή Επιτροπή του οικισµού 

Αγνάντι ζήτησε την µε δόσεις ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 
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∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9754/02-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές της ∆ιαχ/κής Επιτροπής του οικισµού Αγνάντι προς το ∆ήµο, 

ανέρχονται στο ποσό των 1.937,98 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.788,88 € 

Προσαυξήσεις 149,10€ 

 

- Με την υπ’ αριθ. 9746/02-06-2014 αίτησή της, η Αθανασιάδου Σαία του 

Χαραλάµπους ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς 

το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9746/02-06-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές της Αθανασιάδου Σάϊα του Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, ανέρχονται 

στο ποσό των 1.890,10 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

Κύρια οφειλή 1.426,90 € 

Προσαυξήσεις 463,20 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 9756/02-06-2014 αίτησή της, η Τσιοµπανίδου Ελισάβετ του 

Ευσταθίου ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 

4257/2014 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9756/2-6-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές της Τσιοµπανίδου Ελισάβετ του Ευσταθίου προς το ∆ήµο, 

ανέρχονται στο ποσό των 182,30 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 154,90 € 

- Προσαυξήσεις 27,40 € 
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- Με την υπ’ αριθ. 9696/30-05-2014 αίτησή του, ο Πλιάκος Γεώργιος του Αστερίου 

ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, που 

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

 

 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9696/30-5-2014 εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές  του Πλιάκου Γεώργιου του Αστερίου προς το ∆ήµο, ανέρχονται 

στο ποσό των 222,59 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 183,15 € 

- Προσαυξήσεις 39,44 € 

 

- Με την υπ’ αριθ. 9666/30-05-2014 αίτησή της, η ∆οβλέτογλου Αρτεµισία του 

Αβραάµ ζήτησε την εφάξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο, 

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 9666/30-5-2014 Εισήγηση της Προϊσταµένης της 

οικονοµικής υπηρεσίας: «οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες από 1.1.2010 και 

έπειτα οφειλές της ∆οβλέτογλου Αρτεµισίας του Αβραάµ προς το ∆ήµο, 

ανέρχονται στο ποσό των 152,55 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: 

- Κύρια οφειλή 133,90 € 

- Προσαυξήσεις 18,65 € 

 

Ο ∆ήµος έχει λάβει µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του τη δέσµευση 

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

Η Προϊσταµένη της Οικονοµικής υπηρεσίας µε την ανωτέρω εισήγησή της, 

εισηγείται την εξόφληση των εφάπαξ ρυθµίσεων των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων 

οφειλών 

Η Οικονοµική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 

2) Το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 
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3) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9754/2-6-2014 αίτηση της ∆ιαχ/κής Επιτροπής «Οικισµός 

Αγνάντι», την υπ’ αριθ. πρωτ. 9746/2-6-2014 της Αθανασιάδου Σαϊα του 

Χαράλαµπου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 9756/2-6-2014 αίτηση της Τσιοµπανίδου 

Ελισάβετ του Ευσταθίου, την υπ’ αριθ. 9696/30-5-2014 αίτηση του Πλιάκου 

Γεώργιου του Αστερίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 9666/30-5-2014 αίτηση της 

∆οβλέτογλου Αρτεµισίας του Αβραάµ 

4)  Το συνολικό ύψος των οφειλών του κάθε οφειλέτη,  

5) Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 

6) Τις υπ’ αριθ. 9666/30-05-20140, 9696/30-05-2014, 9756/02-06-2014, 9746/2-6-

2014, 9754/2-6-2014 εισηγήσεις της Προϊσταµένης της Οικονοµικής υπηρεσίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ∆ιαχ/κής Επιτροπής 

«Οικισµός Αγνάντι» προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την µε δόσεις καταβολή του ποσού 1.788,88 

ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 149,10 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Αθανασιάδου Σαϊα του 

Χαράλαµπου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 1.426,90 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 463,20 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της Τσιοµπανίδου Ελισάβετ 

του Ευσταθίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 

51 του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 154,90 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 27,40 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του Πλιάκου Γεώργιου του 

Αστερίου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 
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Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 183,15 ευρώ, µε απαλλαγή 

κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 

καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 39,44 Ευρώ. 

- Την εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ∆οβλέτογλου Αρτεµισία 

του Αβραάµ προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν. 4257/2014 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού 133,90 ευρώ, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό της εκατό (100%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων, συνολικού ποσού 18,65 Ευρώ. 

- 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 επιτρεπόµενης 

της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του 

οφειλέτη. 

- Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της 

οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της 

είσπραξης του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο 

οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς, β) 

καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του ενός µήνα, γ) δεν υποβάλλει στο δήµο τις προβλεπόµενες δηλώσεις για 

την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδηµούντων, 

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

περί µεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

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

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

ρύθµιση. 

- Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσης αυτής µε 

προσαύξηση δεκαπέντε τοις 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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- Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ 

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 της οικονοµικής επιτροπής (αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε 

την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014). 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  146/ 2014 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  2α Ιουνίου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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