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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

776/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ρύθµιση  οφειλών  του άρθρου 
51 του Ν.  4257/14-04-2014  του  
Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. ΟΡΦΑ- 
ΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό 
την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από την 
63455/27-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου , 
που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-
6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης.   
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O κ. αντιπρόεδρος, εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 62183 / 21 -11-2014 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας  σχετικά µε 
το θέµα περί Ρύθµισης οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-04-2014 του  Κ. 
Αλεξανδρίδης – Α. Ορφανίδης Ο.Ε.,  το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 
ΣΧΕΤ.:  η µε αριθµ. 61209/18-11-2014 αίτηση του Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

 

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. 61209/18-11-2014 αίτησή του, ο Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. ζήτησε την  ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το 

∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί από 01.01.2010, µε εφάπαξ καταβολή συνολικού ποσού 

64,50 ευρώ, απαλλασσόµενου 100% από προσαυξήσεις κατά ΚΕ∆Ε και από 

πρόστιµα (παρακολούθηµα κύριας οφειλής) σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014. 

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

ληξιπρόθεσµων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις κατά ΚΕ∆Ε και πρόστιµα 

(παρακολούθηµα κύριας οφειλής) του Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

προς το ∆ήµο, ανέρχονται στο ποσό των 64,50 ευρώ. 

4. Ο Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. εντός τριών εργάσιµων ηµερών 

από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του, κατέβαλε εφάπαξ το σύνολο της 

οφειλής του (9268/18-11-2014 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. 61209/18-11-2014 αίτηση του Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
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3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του 64,50 €,  χωρίς προσαυξήσεις κατά ΚΕ∆Ε και 

πρόστιµα (παρακολούθηµα κύριας οφειλής), όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

ταµείου του δήµου 

 

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή 

 

Α. Την ρύθµιση µε εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του 

Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. προς το ∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί 

από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 και ειδικότερα την 

εφάπαξ καταβολή του ποσού 64,50 ευρώ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των 

προστίµων (παρ. 1β). 

 

Β. Η εξόφληση 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.  

 

      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 
 

Αποδέχεται την αίτηση του Κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΗΣ – Α. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.για 

ρύθµιση µε εφάπαξ καταβολή των οφειλών του ανωτέρω προς το ∆ήµο, συνολικού 

ποσού 64,50 €  που έχει βεβαιωθεί από 01.01.2010, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Ν.4257/2014 και ειδικότερα την εφάπαξ καταβολή µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό 

τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 

των προστίµων (παρ. 1β). 

 
         Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας, 
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