
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 65/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-2-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 20η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
10105/17-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Η κ. Χλιάρα Παναγιώτα ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
της. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Μλεκάνης Μιχαήλ      
Γρηγορίου Κυριάκος    Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
: Αύξηση των δόσεων από διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής 

του Μαυρίδη Αντωνίου του Σάββα.  
 

 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής την µε  αριθµ. Πρωτ. 6588/3-2-2014  αίτηση του Μαυρίδη 
Αντωνίου του Σάββα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι: 

«Στους οφειλέτες των ∆ήµων, των Κοινοτήτων και των νοµικών τους 
προσώπων δηµοσίου  δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τµηµατικής 
καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες  προβλέπονται από τη νοµοθεσία που 
ισχύει για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου.  



 
 

   
  

 

2. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) 
αναφέρεται  "προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας", "επιτροπή" 
και "Υπουργός Οικονοµικών",  νοούνται αντίστοιχα ο προϊστάµενος της 
ταµειακής υπηρεσίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας, η οικονοµική (δηµαρχιακή) 
επιτροπή και το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Για την άσκηση της  
αρµοδιότητας του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δεν απαιτείται 
γνωµοδότηση επιτροπής. 

3. Στους οφειλέτες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων η 
ταµειακή υπηρεσία  διεξάγεται δια των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών 
(∆.Ο.Υ.), αρµόδια όργανα για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι 
εκείνα της προηγούµενης  παραγράφου. 

4. Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 
του Ν.  2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά, 
κατατίθεται υπέρ του ∆ήµου ή  της Κοινότητας στην ταµειακή τους υπηρεσία 
και, ελλείψει αυτής, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

5. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι οφειλές από 
συµβάσεις. 

Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2648/1998, όπως ισχύει 
(αντικατάσταθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3842/2010) ορίζεται 
ότι: 

«άρθρο 14  

Αρµόδια όργανα 

2. Αρµόδια όργανα για την επανεξέταση αιτήµατος αύξησης του αριθµού των 
δόσεων, λόγω αντικειµενικής οικονοµικής αδυναµίας του οφειλέτη, είναι: 

α) η οικονοµική επιτροπή για βασική βεβαιωµένη οφειλή µέχρι του ποσού των 
300.000,00€ και β) το δηµοτικό συµβούλιο   για βασική βεβαιωµένη οφειλή άνω 
του ποσού των 300.000,00€» 

«άρθρο 18  

6. ο οφειλέτης , ο οποίος αδυνατεί αντικειµενικά να ανταποκριθεί στις δόσεις 
της πρώτης διευκόλυνσης που του χορηγήθηκε, µπορεί να υποβάλλει άπαξ 
αίτηση επανεξέτασης για αύξηση του αριθµού των δόσεων 

7. ο αριθµός των δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης, της οποίας ζητήθηκε η 
επανεξέταση, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής, να αυξηθεί µέχρι του τριπλασίου , κατ΄ανώτατο όριο, αλλά ο 
συνολικός αριθµός δεν µπορεί να υπερβεί τις σαράντα οκτώ (48), η απόφαση 
αυτή δε αυτή θεωρείται συνέχεια της πρώτης διευκόλυνσης, ο αριθµός των 
δόσεων που έχουν καταβληθεί αφαιρείται, και το ποσό της νέας δόσης 
καθορίζεται επί του εναποµείναντος ποσού».   



 
 

   
  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, αιτούµαι την επανεξέταση του αιτήµατος µου µε 
αριθµ. πρωτ. 3337/20-01-2014 (διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής) για 
αύξηση των δόσεων από 7 σε 13, έτσι ώστε  η µηνιαία καταβολή της οφειλής 
µου (µαζί µε τις προσαυξήσεις) να ανέρχεται σε 700,00€ περίπου, για να 
µπορώ να ανταπεξέλθω στις µηνιαίες υποχρεώσεις µου (ενοίκιο, εφορία, ∆ΕΗ. 
ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) µε δεδοµένο την οικονοµική κρίση που βιώνουµε όλοι οι 
επαγγελµατίες.  

Επισυνάπτω σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη µη δυνατότητα 
καταβολής του ποσού που διαµορφώθηκε µε την µε αριθµ 3337/20-1-2014 
απόφαση διευκόλυνσης καθώς και αντίγραφο της σχετικής απόφασης», και 
παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Αποδέχεται την επανεξέταση του αιτήµατος του Μαυρίδη Αντωνίου του 

Σάββα µε ΑΦΜ 082225481, για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή 

του, για αύξηση των δόσεων τµηµατικής καταβολής των οφειλών του στο 

∆ήµο ∆ράµας, από 7 , όπως αυτές προσδιορίστηκαν µε την απόφαση του 

ειδικού ταµία (3337/20-01-2014), σε 13 και µε ηµεροµηνία καταβολής και 

ποσό ανά δόση όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

       

ΔΟΣΗ ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣ/ΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1η   26/02/2014 533,09   74,63 607,72 

2η Μέχρι 20/03/2014 533,09   79,96 613,05 

3η Μέχρι 22/04/2014 533,09   85,29 618,38 

4η Μέχρι 20/05/2014 533,09   90,63 623,72 

5η Μέχρι 20/06/2014 533,09   35,79 568,88 

6η Μέχρι 21/07/2014 533,09   42,65 575,74 

7η Μέχρι 20/08/2014 533,09   42,65 575,74 

8η Μέχρι 22/09/2014 533,09   53,31 586,40 

9η Μέχρι 20/10/2014 533,09   53,31 586,40 

10η Μέχρι 20/11/2014 533,09   58,64 591,73 

11η Μέχρι 22/12/2014 533,09   63,97 597,06 

12η Μέχρι 20/01/2015 533,01   69,29 602,30 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.397,00   750,12 7.147,12 

       



 
 

   
  

 

 
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 65/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας         Τα µέλη  
                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


