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ΘΕΜΑ:.Ρύθµιση οφειλών προς το ∆ήµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2α του µήνα Ιουνίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 7377/29-5-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας,  
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσίδης Γεώργιος, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 23ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι    

Έχοντας υπόψη:  

τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α’ 14/5/2014) που ορίζουν τα εξής :  

Α) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 δύναται να ρυθµίζονται σύµφωνα µε 
τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1-14 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014. 

Β) Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των 
σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009. 

Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου και µέχρι 14/8/2014 και εφαρµόζονται 
αναλόγως οι ρυθµίσεις καταβολής οφειλών προς ∆ήµους, Κοινότητες και τα Ν.Π.∆.∆. αυτών, οι 
οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’ του άρθρου 12 του 
Ν.3074/2002(ΦΕΚ 296Α’)καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138Α’)και 
τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ 39Α’) µε την 
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επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούµενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από 
οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωµένες ή µη, µε εξαίρεση , τα πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών µέχρι την 
δηµοσίευση του παρόντος. 

Ειδικότερα στις ανωτέρω ρυθµίσεις του ανωτέρω νόµου εντάσσονται οφειλές από :  

• Τέλη ∆ιαµονής παρεπιδηµούντων. 
• Τέλη επί των ακαθαρίστων Εσόδων κέντρων διασκέδασης. 
• Εκκρεµείς φορολογικές διαφορές µεταξύ ∆ήµων και Κοινοτήτων και φορολογουµένων 
κατόπιν παραιτήσεως των ενδιαφεροµένων από τα ένδικα µέσα. 
• ∆ηµοτικά τέλη, φόρους και εισφορές. 
• Πρόστιµα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
• Πρόστιµα του άρθρου 5 του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε µε τις 
διατάξεις των Ν.3190/2003 και Ν.3375/2005. 
• Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Ν. 1080/1980. 
• Αυτοτελή πρόστιµα και  
• Εν γένει οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωµένες ή µη, µε εξαίρεση τα πρόστιµα 
αυθαιρέτων κατασκευών. 

Μετά τα παραπάνω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να λάβει την παρακάτω απόφαση :  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  

 

1. Εγκρίνει την καταβολή οφειλών προς τον ∆ήµο οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 
ως εξής:  

α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τα Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00€ ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά το ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100€. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01€ έως 10.000,00€ σε σαράντα οχτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά το 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 
των προστίµων. 

δ) Για οφειλές από € 10.000,01€ έως 20.000,00€ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 
και των προστίµων. 

ε) Για οφειλές από € 20.000,01€ και πάνω σε (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά το ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
οφειλών µέχρι τις 14/4/2014 που δηµοσιεύθηκε ο παρών νόµος, συµπεριλαµβανοµένων των 
µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν 
προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα 
οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση :  

α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών και  

β) Οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε 
δόσεις. 
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Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε απαλλαγή 
κατά ποσοστό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. 

3. Εγκρίνει την καταβολή των οφειλών προς τον ∆ήµο, βεβαιωµένων και µη, που ρυθµίζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ 4-9-2009) σε εικοσιτέσσερις 
(24) µηνιαίες δόσεις το ανώτερο και για όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009. Καθεµία από τις 
παραπάνω µηνιαίες δόσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα ευρώ (150€). 

4. Καθορίζει την προθεσµία υποβολής δήλωσης – αίτησης του οφειλέτη προς υπαγωγή στη ρύθµιση, 
µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 14/8/2014. Η δήλωση – αίτηση θα κατατίθεται για τις βεβαιωµένες 
οφειλές στην Ταµειακή Υπηρεσία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και για τις µη ταµειακά 
βεβαιωµένες οφειλές στο αρµόδιο τµήµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας, αφού προηγουµένως 
πρωτοκολληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου. 

5. Η πράξη διακανονισµού θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο οφειλέτη, τον Προϊστάµενο 
Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας και την Προϊσταµένη του Τµήµατος Οικονοµικών . 

6. Καθορίζει ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται µε την υποβολή της δήλωσης – αίτησης για 
υπαγωγή στη ρύθµιση και την έκδοση της πράξης για την ρύθµιση. Οι λοιπές δόσεις θα 
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα των επόµενων µηνών.  

7. Καθορίζει τις συνέπειες µη καταβολής µίας (1) ή και περισσότερων δόσεων ως εξής :  

α) Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης, µε υπαιτιότητα του οφειλέτη έχει ως συνέπεια την 
επιβάρυνση της δόσης αυτής µε τις νόµιµες προσαυξήσεις 15%. 

β) Η µη καταβολή δύο (2) δόσεων, µε υπαιτιότητα του οφειλέτη επιφέρει την απώλεια ευεργετηµάτων 
της ρύθµισης και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 
                                                                      
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 19 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 4 (Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας). 
 
Α). Εγκρίνει  
 
1. την καταβολή οφειλών προς τον ∆ήµο οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από 1/1/2010 ως εξής:  

α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τα Κ.Ε.∆.Ε προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00€ ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά το ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 
προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100€. 

γ) Για οφειλές από 5.000,01€ έως 10.000,00€ σε σαράντα οχτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά το 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 
των προστίµων. 
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δ) Για οφειλές από € 10.000,01€ έως 20.000,00€ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 
και των προστίµων. 

ε) Για οφειλές από € 20.000,01€ και πάνω σε (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά το ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

2. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
οφειλών µέχρι τις 14/4/2014 που δηµοσιεύθηκε ο παρών νόµος, συµπεριλαµβανοµένων των 
µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής τόκους υπερηµερίας, ή τυχόν 
προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, χωρίς δικαίωµα 
οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση µέρους αυτών. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση :  

α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιµα αυθαιρέτων κατασκευών και  

β) Οφειλές υπαγόµενες σε καθεστώς ειδικότερων ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε 
δόσεις. 

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών µε απαλλαγή 
κατά ποσοστό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. 

3. την καταβολή των οφειλών προς τον ∆ήµο, βεβαιωµένων και µη, που ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ 4-9-2009) σε εικοσιτέσσερις (24) µηνιαίες 
δόσεις το ανώτερο και για όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009. Καθεµία από τις παραπάνω 
µηνιαίες δόσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα ευρώ (150€). 

4. Καθορίζει την προθεσµία υποβολής δήλωσης – αίτησης του οφειλέτη προς υπαγωγή στη ρύθµιση, 
µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 14/8/2014. Η δήλωση – αίτηση θα κατατίθεται για τις βεβαιωµένες 
οφειλές στην Ταµειακή Υπηρεσία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και για τις µη ταµειακά 
βεβαιωµένες οφειλές στο αρµόδιο τµήµα της Οικονοµικής Υπηρεσίας, αφού προηγουµένως 
πρωτοκολληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου. 

5. Η πράξη διακανονισµού θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο οφειλέτη, τον Προϊστάµενο 
Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας και την Προϊσταµένη του Τµήµατος Οικονοµικών . 

6. Καθορίζει ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται µε την υποβολή της δήλωσης – αίτησης για 
υπαγωγή στη ρύθµιση και την έκδοση της πράξης για την ρύθµιση. Οι λοιπές δόσεις θα 
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα των επόµενων µηνών.  

7. Καθορίζει τις συνέπειες µη καταβολής µίας (1) ή και περισσότερων δόσεων ως εξής :  

α) Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης, µε υπαιτιότητα του οφειλέτη έχει ως συνέπεια την 
επιβάρυνση της δόσης αυτής µε τις νόµιµες προσαυξήσεις 15%. 

β) Η µη καταβολή δύο (2) δόσεων, µε υπαιτιότητα του οφειλέτη επιφέρει την απώλεια ευεργετηµάτων 
της ρύθµισης και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί. 
   
 

Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 161/2014 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  16 - 6 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


