
 
 

   
  

 

      Α∆Α: 7Α18Ω9Μ-ΘΙΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  240/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 19ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 9-7-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 9η του µηνός  Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 35897/03-7-2014 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Νικολαίδης Φώτης 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 Προεδρεύων  
 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 
Του ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ , το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 
του Ν. 4257/14-4-2014 Του  ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πριν την έναρξη της 
συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 
.  



 
 

   
  

 

ΘΕΜΑ 21ο (έκτακτο) : Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-
2014 Του ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Ο προεδρεύων  εισηγούµενος το 21ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην  
ηµερήσια   διάταξη   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 
36414/07-07-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  
∆ήµου ∆ράµας και ανέγνωσε τα µέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία 
έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του 
ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΧΕΤ.:  η µε αριθµ. 31585/11-06-2014 αίτηση του ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

προβλέπεται  η ρύθµιση ληξιπρόθεσµων και βεβαιωµένων  οφειλών µέχρι 14-

04-2014,  µε εφάπαξ καταβολή ή µε δόσεις (παρ 1). Για την υπαγωγή στη 

ρύθµιση το αίτηµα εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή του δήµου, η οποία 

αποφαίνεται µετά από σχετική εισήγηση του προϊσταµένου της οικονοµικής 

υπηρεσίας του δήµου (παρ. 3).  

 

2. Με την µε  αριθ.πρωτ. 31585/11-06-2014 αίτησή του, ο ΠΕΓΚΛΙ∆ΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ζήτησε τη  ρύθµιση µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του  

προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 και µετά, σύµφωνα µε το 

άρθρο 51 του Ν.4257/2014. 

 

3. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ταµείου του δήµου µας, το σύνολο των 

ληξιπρόθεσµων και βεβαιωµένων οφειλών του ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς 

το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 5297,99 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως 

ακολούθως: 

 

Κύρια οφειλή  2487,32 ευρώ 

Προσαυξήσεις 323,35 ευρώ 

Πρόστιµα      2487,32 ευρώ 

 

4. Ο ΠΕΓΚΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε την πρώτη δόση της οφειλής 

του (4872/11-06-2014 διπλότυπο είσπραξης). 



 
 

   
  

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ∆ήµου 

∆ράµας αφού έλαβε υπόψη της 

  

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

2. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 31585/11-06-2014 αίτηση του ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 5297,99 €, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του ταµείου του δήµου 

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 

υπαγωγής  

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή 

 

Α. Την ρύθµιση µε δόσεις των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του  

ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, 

σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014.   Την καταβολή των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών του σε είκοσι-τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, µε 

απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. 

προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων (παρ. 1β). 

 

Β. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 117,31 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 11/06/2014 το επιτόκιο 

ήταν σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,25%), πλέον οχτώ 

εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και παραµένει 

σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, δηλαδή επιβαρύνονται µε επιτόκιο 

8,25%. Συνεπώς, η κάθε δόση ανέρχεται στο ποσό των 138,27 ευρώ. 

Γ. 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 του αρµόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του 

Ν.4257/2014.  

 

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εισήγησής µας.   

 

 



 
 

   
  

 

 

                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                    
 

11/06/2014  

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Α/Α ΡΥΘΜΙΣΗΣ:           4  

           ∆ Η Μ Ο Σ   ∆ Ρ Α Μ Α Σ                     

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    
               ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ      

                                                 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    

         

των ληξιπρόθεσµων χρεών από τέλος 2% επι των ακαθαρίστων εσόδων  οικ. έτους 2008 και 
αντίστοιχου  

προστίµου από τέλος 2% επι των ακαθαρίστων εσόδων  οικ. έτους 2008    

ακολουθώντας τον παρακάτω τρόπο πληρωµής: 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΟΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ 

&  

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

ΔΟΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΩΣ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

1η 3049,45 138,27 20,96 117,31 11/6/2014    

2η 2932,14 138,27 20,16 118,11 31/7/2014    

3η 2814,03 138,27 19,35 118,92 29/8/2014    

4η 2695,11 138,27 18,53 119,74 30/9/2014    

5η 2575,37 138,27 17,71 120,56 31/10/2014    

6η 2454,80 138,27 16,88 121,39 28/11/2014    

7η 2333,41 138,27 16,04 122,23 31/12/2014    

8η 2211,18 138,27 15,20 123,07 30/1/2015    

9η 2088,12 138,27 14,36 123,91 27/2/2015    

10η 1964,20 138,27 13,50 124,77 31/3/2015    

11η 1839,44 138,27 12,65 125,62 30/4/2015    

12η 1713,81 138,27 11,78 126,49 29/5/2015    

13η 1587,32 138,27 10,91 127,36 30/6/2015    

14η 1459,97 138,27 10,04 128,23 31/7/2015    

15η 1331,73 138,27 9,16 129,11 31/8/2015    

16η 1202,62 138,27 8,27 130,00 30/9/2015    

17η 1072,62 138,27 7,37 130,90 30/10/2015    

18η 941,72 138,27 6,47 131,80 30/11/2015    

19η 809,93 138,27 5,57 132,70 31/12/2015    

20η 677,22 138,27 4,66 133,61 29/1/2016    

21η 543,61 138,27 3,74 134,53 29/2/2016    

22η 409,08 138,27 2,81 135,46 31/3/2016    

23η 273,62 138,27 1,88 136,39 29/4/2016    

24η 137,23 137,23 0,94 136,29 31/5/2016    

        

 ΣΥΝΟΛΟ: 3317,44      

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον προεδρεύοντα ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,είδε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 
του ν.4257/2014,είδε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι η 



 
 

   
  

 

οφειλέτης κατέβαλλε το ποσό της πρώτης δόσης εντός τριών ηµερών από την 
υποβολή της αίτησης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 
1.Αποδέχεται την αίτηση για ρύθµιση του  ΠΕΓΚΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε 24 
δόσεις όπως ο κατωτέρω αναλυτικός πίνακας: 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΟΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ 

&  

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

ΔΟΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΩΣ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

1η 3049,45 138,27 20,96 117,31 11/6/2014    

2η 2932,14 138,27 20,16 118,11 31/7/2014    

3η 2814,03 138,27 19,35 118,92 29/8/2014    

4η 2695,11 138,27 18,53 119,74 30/9/2014    

5η 2575,37 138,27 17,71 120,56 31/10/2014    

6η 2454,80 138,27 16,88 121,39 28/11/2014    

7η 2333,41 138,27 16,04 122,23 31/12/2014    

8η 2211,18 138,27 15,20 123,07 30/1/2015    

9η 2088,12 138,27 14,36 123,91 27/2/2015    

10η 1964,20 138,27 13,50 124,77 31/3/2015    

11η 1839,44 138,27 12,65 125,62 30/4/2015    

12η 1713,81 138,27 11,78 126,49 29/5/2015    

13η 1587,32 138,27 10,91 127,36 30/6/2015    

14η 1459,97 138,27 10,04 128,23 31/7/2015    

15η 1331,73 138,27 9,16 129,11 31/8/2015    

16η 1202,62 138,27 8,27 130,00 30/9/2015    

17η 1072,62 138,27 7,37 130,90 30/10/2015    

18η 941,72 138,27 6,47 131,80 30/11/2015    

19η 809,93 138,27 5,57 132,70 31/12/2015    

20η 677,22 138,27 4,66 133,61 29/1/2016    

21η 543,61 138,27 3,74 134,53 29/2/2016    

22η 409,08 138,27 2,81 135,46 31/3/2016    

23η 273,62 138,27 1,88 136,39 29/4/2016    

24η 137,23 137,23 0,94 136,29 31/5/2016    

 ΣΥΝΟΛΟ: 3317,44      
 

όπως προτάθηκαν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
   
2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 
 

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 240/2014 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο πρόεδρος                      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                          ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


