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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο,  σήµερα την 10 η  του μηνός 

ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00 

συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 13/10 -06- 2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε 

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7 -6-2010 τ.Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

-  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

  Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου 

ότι  σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 28,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  
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Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

 

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χράπας Παντελής  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   
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2. Αγοραστός Αγοραστός  

3. Αναστασιάδης Αντώνιος  

4. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

5. ∆ηµητρίου Ευστράτιος  

6.∆ήµου Ιωάννης  

7. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

9. Μοσχολιός Ζωγράφος  

10. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

11. Νεράντζης Βασίλειος  

12. Χασαπίδης Κων/νος  

13. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν µόνο ο κ.  Μεταλλίδης 

Γεώργιος.  

  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
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………………….. 

……….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους έως 31-12-2009 

βάσει του Ν. 4257/2014 περίπτωση α'. 

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

13Η     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Απουσίες αρκετές,  τι  

να κάνουμε; Όμως υπάρχει απαρτία,  είκοσι ένα άτομα είμαστε,  οπότε 

μπορούμε να ξεκινήσουμε την κατεπείγουσα συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Θα ξεκινήσω με ένα και μοναδικό θέμα. Ενημερωθ ήκανε οι  

επικεφαλής χθες προσωπικά από εμένα.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους  

έως 31-12-2009 βάσει του Ν4257/2014 περίπτωση α΄.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με δυο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε.  κυρίες και κύρ ιοι  συνάδελφοι,  

κύριε Πρόεδρε,  διαδικαστικά μετά από μια εγκύκλιο που ήρθε την 

Παρασκευή το μεσημέρι σε όλους τους δήμους της Ελλάδας 

οφείλουμε με τον Ν4257/2014 για όσες οφειλές είναι μέχρι 31 -12-

2009, επειδή ακριβώς ανατρέχουμε σε έναν προηγούμενο νόμο, τον 

Ν3801/2009, να λάβουμε μια απόφαση όλα τα Δημοτικά Συμβούλια 

σε όλη την Ελλάδα θα την λάβουν,  για τον αριθμό των μηνιαίων 

δόσεων γι΄ αυτές τις  οφειλές εκείνη την περίοδο.   

 Το μάξιμουμ των δόσεων είναι 24 και η μικρότερη δόση που 

μπορεί να οριστεί  είνα ι τα 150 ευρώ.  

 Αναφέρονται στα σκέλη 1 ο ,  2ο ,  3ο ,  4ο  και 5ο  κάποιες άλλες 

λεπτομέρειες.  Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω, όπως ακριβώς το 

εισηγείται η υπηρεσία.  Μίλησα και με το Υπουργείο Εσωτερικών με 

την κυρία Νασίου και δεν ξέρω εάν θέλει  κάποιος να με ρωτή σει 

κάτι ,  είμαι στην διάθεσή του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις από το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει ποσό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ίσως δεν γίνομαι κατανοητός.  Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση για 

τις  οφειλές που είναι μέχρι 31 -12-2009. Για τις  άλλες,  μετά  31 -12-

2009 ο νόμος ο Ν4257, όσοι τον έχουν διαβάσει,  προβλέπει 

δοσοποίηση  μεγαλύτερη, φτάνει  μέχρι τις  100 δόσεις και εάν 
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ανατρέξετε στο άρθρο 51 του Ν4257/2014 θα δείτε ότι  αναφέρεται 

αναλυτικά στο πως γίνεται η δοσοποίηση.  

 Όμως για τις  οφειλές που υπάρχουν μέχρι αυτή την περίοδο που 

σας είπα,  μέχρι 31 -12-2009, αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε στην 

ελληνική βουλή τώρα πριν λίγους μήνες,  λέει  ότι  ανατρέχουμε σε έναν 

προηγούμενο νόμο, τον Ν3801/2009, ο οποίος φέρνει  σε ισχύ ξανά, θα 

το έλεγα, κάποιες διατάξεις  εξειδικευμένα. Για όσες περιπτώσεις δεν 

αναφέρεται εξειδικευμένα καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου που λέει  ότι  το μεγαλύτερο των δόσεων που 

μπορούμε να ψηφίσουμε είναι 24 και η μικρότερη από αυτές τις  δόσεις 

δεν μπορεί να είναι,  μπορεί να είναι μέχρι 150 ευρώ. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας αυτό διευκολύνει τους πολίτες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μια τυπική ψήφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούν να μπουν σε αυτή την ρύθμιση δηλαδή οι  πολίτες οι  οποίοι  

χρωστούν.  Οι οφειλέτες.  Οφείλαμε να  το περάσουμε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  δεν γινόταν διαφορετικά.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω το κατεπείγον.  Να εξηγήσω λίγο το κατεπείγον 

για να μην τεθεί  θέμα από κάποιον.  Το κατεπείγον έχει  να κάνει  με το 

γεγονός ότι  η εγκύκλιος ήρθε την Παρασκευή και όριζε ότι  μέχρι αυτή 

την εβδομάδα θα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση. Δεν μπορούμε δηλαδή, 
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κύριε Πρόεδρε να το μεταθέσουμε αργότερα. Αυτή είναι η αιτιολόγηση 

του κατεπείγοντος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 373/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του,  στο 

μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

32641/10-6-2014 εισήγηση του Τµ. Προσόδων και ∆ηµόσιας 

Περιουσίας του ∆ήµου, που έχει  ως εξής:   « Σύµφωνα µε το άρθρο 51 

του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),  δόθηκε η 

δυνατότητα ρύθµισης και καταβολής οφειλών που έχουν καταστεί  

ληξιπρόθεσµες ως ακολούθως :  
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Α) Όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31 -12-2009 υπάγονται στις  ρυθµίσε ις  

των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009, δικαιούµενες δηλ.  των 

δόσεων και των απαλλαγών που προβλέπονται από αυτές.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 63 παρ. 2 του ν.  3801/09 

επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι  ρυθµίσεις  καταβολής οφειλών σε δήµους οι  

οποίες προβλέπονταν στους εξής νόµους:  

• 3074/02 άρθρο 12 παρ. 3 περιπτώσεις α’,  β’ ,  δ’  και  ε’  

• 3345/05 άρθρο 9 παρ. 5  

• 3649/08 άρθρο 26 παρ. 2 και 3  

 

Ειδικότερα:  

 

α) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 περ.  α’ του ν.3074/02 «Υπόχρεοι οι  

οποίοι  μέχρι την έναρξη της ισχύος  του νόµου αυτού δεν έχουν 

υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την 

καταβολή του τέλους διαµονής παρεπιδημούντων, του φόρου του 

άρθρου 60 του ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α’) και του τέλους των 

ακαθάριστων εσόδων κέντρων  

διασκέδασης,  εστιατορίων κ.λ.π.  υπέρ δήµων και κοινοτήτων μπορούν 

να την υποβάλουν στον οικείο δήµο ή κοινότητα µε αρχική ή 

συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου 

εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), 

χωρίς την επιβολή σε βάρος τους  προστίµου ή οποιασδήποτε άλλης 

κύρωσης» .  

 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 περ.  β’ του ν.3074/02 

«Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήµων και κοινοτήτων και 
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φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία 

αφορούν,  για τις  οποίες ασκήθηκαν ενώπιον τ ων διοικητικών 

πρωτοδικείων προσφυγές,  οι  οποίες εκκρεµούν κατά τη δημοσίευση 

του παρόντος νόµου, µπορεί να περαιωθούν µε ρύθμιση της κύριας 

οφειλής από τις  αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων και κοινοτήτων χωρίς 

την καταβολή προστίµου και προσαυξήσεων που έχουν  βεβαιωθεί ή µη.  

Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων που 

υποβάλλεται στον οικείο δήµο ή κοινότητα …»  

 

γ) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 περ.  δ’  του ν.3074/02 «Οι οφειλές 

του τέλους επί  των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων 

διασκέδασης κλπ υπέρ δήµων και κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή 

µη µέχρι 31.12.1997 στις  αρµόδιες οικονοµικές εφορίες ή τα αρµόδια 

δηµοτικά ταµεία ρυθµίζονται και καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις 

(24) μηνιαίες δόσεις μειωµένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό 60% 

χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις.  Οφειλές από το τέλος ακαθαρίστων 

εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του ν.  

2214/1994 που έχουν δημιουργηθεί  σύµφωνα µε τις  διατάξεις που 

ισχύουν µετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν.  2539/1997 

(1.1.1998) καταβάλλονται σε εικοσιτέσσερις δόσεις (24) μηνιαίες 

δόσεις χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής»  

 

δ) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 3 περ.  ε’  του ν.3074/02 «Επίσης µε 

αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθµίζονται οφειλές από δηµοτικά ή 

κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές,  καθώς και πρόστιµα του ΚΟΚ, 

που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόµου αυτού στις  

αρµόδιες οικονοµικές εφορίες ή τα δηµοτικά ταµεία,  σε 24 μηνιαίες 
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δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίµου και προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής»  

 

ε) Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3345/05 «Επαναφέρονται σε 

ισχύ από τη δημοσίευση του νόµου αυτού και για έξι  ακόµη µήνες οι  

διατάξεις  των παραγράφων 3 στοιχ.  α’,  β’,  γ’  και δ’  και 4 του άρθρου 

12 του ν.3074/2002 για τις  οφειλές που έχουν βε βαιωθεί ή µη μέχρι 

την ανωτέρω δημοσίευση του.»  

 

στ) Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 4 του ν.  3074/02: «Πρόστιµα του 

άρθρου 5 του ν.2323/1995 καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/1980 τα οποία έχουν 

βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, μπορούν να 

ρυθµιστούν και να καταβληθούν,  σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις,  

μειωµένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου 

καταβολής,  ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου,  η οποία λαµβάνεται μέσα σε 3 μήνες»  

 

ζ) Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2 και 3 του ν.3649/08: Παρ. 2 «Τα 

δηµοτικά και κοινοτικά συμβούλια,  καθώς και τα διοικητικά 

συμβούλια των ανωτέρω ΝΠ∆∆, εντός δύο μηνών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος μπορούν να εκδώσουν σχετική  απόφαση, µε την 

οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 

και των αιτήσεων προς υπαγωγή σε ρύθμιση η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει  τους 2 μήνες από την έκδοση της»  

Παρ. 3  
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«Ο αριθµός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια 

απόφαση, δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων 

δόσεων (24) κάθε µία από τις  οποίες δεν µπορεί να είναι μικρότερη 

των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά 

το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι  δε 

υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα. Η 

καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της 

πρώτης δόσης,  γίνεται µε έκπτωση 10%.. .».  Η καθυστέρηση καταβολής 

δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων τη ς 

ρύθµισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του 

υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.  Λαµβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω και την υπ’ αρ.  36 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε 

αρ.  πρωτ. 23334/6 -6-2014, παρακαλούµε για την λήψη απόφασ ης:  

 

Α) Για την προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς 

υπαγωγή σε ρύθμιση η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει  τους 2 μήνες 

από την έκδοση της,  δηλ.  έως 10 -8-2014. 

 

Β) Τον αριθµό των μηνιαίων δόσεων, ο οποίος δεν µπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των εικοσιτεσσάρων δόσεων (24) και κάθε µία από τις  

οποίες δεν µπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής στη ρύθμιση, οι  δε υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιμη 

μέρα του  αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της 

οφειλής εντός της προθεσμίας  

της πρώτης δόσης,  γίνεται µε έκπτωση 10%.. .».  
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Γ) Για τα πρόστιµα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 καθώς και οφειλές 

από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/1 980 

τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2009 να ρυθµιστούν και να 

καταβληθούν,  σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις,  μειωµένα σε 

ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.  

 

∆) Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει 

απώλεια  των ευεργετημάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται υποχρέωση 

του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά 

βεβαιωθεί.  

 

Ε) Ο αριθµός των ανωτέρω δόσεων αφορούν οφειλές όπου ο αριθµός 

των δόσεων δεν καθορίζεται ρητά από σχετικές διατάξεις  οι  οποίες 

αναφέρονται ειδικότερα ανωτέρω »,  

και σχετική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Α. Καθορίζει:  

 1) Την προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς 

υπαγωγή σε ρύθμιση η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει  τους 2 μήνες 

από την έκδοση της παρούσης,  δηλ.  έως 10 -8-2014.  

 2) Τον αριθµό των μηνιαίων δόσεων σε εικοσιτέσσερις (24) των 

εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Η πρώτη δόση να καταβάλλεται κατά 

το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι  δε 

υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του αντίσ τοιχου μήνα.  
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 Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας 

της πρώτης δόσης,  γίνεται µε έκπτωση 10%.  

 Β. Τα πρόστιµα του άρθρου 5 του ν.  2323/1995 καθώς και οι  οφειλές 

από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν.  1080/1980 

τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2009 να ρυθµιστούν και να 

καταβληθούν σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις,  μειωµένα σε ποσοστό 

70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.  

 Γ. Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει 

απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται υποχρέωση 

του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά 

βεβαιωθεί.  

 ∆. Ο αριθµός των ανωτέρω δόσεων αφορούν οφειλές όπου ο αριθµός 

των δόσεων δεν καθορίζεται ρητά από σχετικές διατάξεις  οι  οποίες 

αναφέρονται ειδικότερα ανωτέρω.  

 

Αναθέτει  στον κ.  ∆ήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

373-2014:  Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμο υς 

έως 31-12-2009 βάσει του Ν. 4257/2014 περίπτωση 

α' .  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

……………………….. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)    ………………. .  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………………..  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      ………………..  
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Γαλάνης Στέργιος       ………………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………………..  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος      ………………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ………………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………………..  

 

∆ούκας Γεώργιος       ………………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ………………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ………………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ………………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ………………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ………………. .  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ………………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ………………..  
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Παπαδοπούλου Φωτεινή      ………………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ………………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ………………..  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ………………..  

 

Στεργίου  Νικόλαος       ………………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ………………..  

 

Χράπας Παντελής       ………………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ………………..  


