
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  13/08/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  197/2014                                               

  
 

 
ΘΕΜΑ: : Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του ∆ήµου µας στις ρυθµίσεις του ν. 4257/2014  
(Αγγελόπουλος Κων/νος του Κυριάκου) 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13 του µήνα Αυγούστου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την 11311/08-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος. 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος, 4) 
Μεζίκης Βασίλειος, µέλος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 
Με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, του οποίου η ισχύς άρχισε από την ψήφισή του (άρθρο 51 παρ.14 του 
Ν.4257/2014), ορίζεται ο τρόπος ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους δήµους. 
 
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.∆.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.∆.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.∆.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.∆.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.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 
 
∆ιαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση: 
 



 

 

α. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου (14.04.2014) [δηλαδή µέχρι 14.08.2014], 
υποβάλλεται αίτηση του οφειλέτη προς τον δήµο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. (άρθρο 51 παρ.3 του 
Ν.4257/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 
 
Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών ο οφειλέτης πρέπει να 
ενηµερωθεί από το δήµο για: 
- το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του,  
- τις δυνατότητες ρύθµισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το 
σύνολο των οφειλών. 
 
β. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση 
πραγµατοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης 
δόσης της ρυθµιζόµενης οφειλής. Σε περίπτωση µη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση 
θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της υποβολής νέας αίτησης».  
γ. Επί της αίτησης πραγµατοποιείται σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας, όπου: 
- παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων κατά τη δηµοσίευση του νόµου οφειλών του αιτούντος, το 
ύψος των οφειλών ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις (η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών) 
- βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµιση (υπαγωγή σε ρύθµιση του συνόλου των 
ληξιπρόθεσµων, ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία ψήφισης του νόµου, εµπρόθεσµη αίτηση του οφειλέτη 
και η εµπρόθεσµη πρώτη καταβολή (εξόφληση, ή πρώτη δόση). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 
 
δ. Η αίτηση µετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται 
στην οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά µέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα και πάντως πριν την καταβολή της επόµενης δόσης, µε πράξη της η οποία κοινοποιείται στον 
οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση.(άρθρο 51 παρ.4 του Ν.4257/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) 
 
Στην προκειµένη περίπτωση,  µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 10741/30-7-2014  αίτησή του ο κ. Αγγελόπουλος Κων/νος 
του Κυριάκου ζήτησε τη ρύθµιση σε 48 δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο µας, που 
έχουν βεβαιωθεί την  18-01-2014, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό 
των 5.343,11€ (πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και ένδεκα λεπτά) και αναλύονται ως ακολούθως: 
 

• Ηµεροµηνία βεβαίωσης      18-01-2014  
• Κύρια οφειλή ΜΙΣΘΩΜΑ      4.794,18€ 
• Προσαυξήσεις                        548,93€ 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το παρατεθέν νοµικό πλαίσιο και την αίτηση του οφειλέτη,  καλείται να 
αποφασίσει: 
Και να κάνει δεκτή τη µε α.π. 10741/30-7-2014  αίτησή του ο κ. Αγγελόπουλος Κων/νος του Κυριάκου ζήτησε 
τη ρύθµιση σε 48 δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο µας, που έχουν βεβαιωθεί την  
18-01-2014, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.  Ο αιτών έχει ήδη 
ενηµερωθεί από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου µας ότι: «Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση πραγµατοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι 
ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθµιζόµενης οφειλής. Σε περίπτωση µη 
καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως µη υποβληθείσα, µη επιτρεποµένης της 
υποβολής νέας αίτησης». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

                                                                                      
 
   



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                                       Οµόφωνα 
 

 
Α. Την µε δόσεις ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του  κ. Αγγελόπουλου Κων/νου του 
Κυριάκου προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 18-01-2014 σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και 
ειδικότερα: Την καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικού ποσού 5.343,11€ (πέντε χιλιάδες τριακόσια 
σαράντα τρία ευρώ και ένδεκα λεπτά)   του σε 48 δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 
 
Β. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 111,31 ευρώ (δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατό 
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 18/06/2014 το επιτόκιο ήταν σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος 0,15%), πλέον οχτώ εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και 
παραµένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, δηλαδή επιβαρύνονται µε επιτόκιο 8,15%. Συνεπώς, η 
κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 111,31 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. 
 
∆. 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 της οικονοµικής επιτροπής (αρµόδιου 
οργάνου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014).  
 
 Ζ. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  197/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 14/08/2014  
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


