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Αριθµός απόφασης : 514 / 2014

Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη της µε αριθµ. πρωτ. 71333/21.11.2014
αίτησης του κ. ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου, για
εφάπαξ εξόφληση οφειλών βάσει των διατάξεων του άρθρου 51
του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄) και του άρθρου 24 του Ν.
4304/2014 (ΦΕΚ 234 τ.Α΄)
Σήµερα την 8η ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
73.931/03.12.2014 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014), βρέθηκαν παρόντα
τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8. Καραπάτσιος Ευάγγελος
9. Λαµπαδά Χάρις

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το
παρακάτω 13 ο θέµα (περ.119) της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 51 παρ. 3 του Ν. 42572/2014 ¨Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών¨ (ΦΕΚ 93/ τ. Α΄/14.04.2014) αναφέρεται ότι η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο, το αργότερο
εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 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.
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Με βάσει τις ανωτέρω διατάξεις το τµήµα Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας µε το
από 21.11.2014 υπηρεσιακό σηµείωµά του, µε θέµα «έγκριση εφάπαξ εξόφληση οφειλών
βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«…Παρακαλούµε να εξετάσετε το αίτηµα του οφειλέτη ΤΣΙΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εφάπαξ καταβολή των οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και δέκα τοις εκατό
(10%) έκπτωση επί του κεφαλαίου σύµφωνα :
1. Με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Α)
Για
ληξιπρόθεσµες
οφειλές που έχουν
βεβαιωθεί
έως
31.12.2009
Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις
ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και δέκα τοις εκατό (10%) έκπτωση επί του κεφαλαίου.
Β) 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.
2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 70896/20-11-14 αίτησή του, ο ΤΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ζήτησε την εφάπαξ ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ήµο,
που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 & από 1.1.2010 έως 30.11.2014, σύµφωνα µε το άρθρο 51
του Ν.4257/2014.
2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της οικονοµικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσµες και βεβαιωµένες
έως 31.12.2009 & από 1.1.2010 έως 30.11.2014 οφειλές του προς το ∆ήµο, ανέρχονται
στο ποσό των 3.353,14 €, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
Α. Ηµεροµηνία βεβαίωσης έως 31-12-2009
Κύρια οφειλή
1.178,02 €
Προσαυξήσεις
991,84 €
Πρόστιµα
0,00 €
Β. Ηµεροµηνία βεβαίωσης από 01-01-10 έως 30-10-14
Κύρια οφειλή
884,99 €
Προσαυξήσεις
298,29 €
Πρόστιµα
0,00 €
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου αφού έλαβε
υπόψη του:
1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 & Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 70896/20-11-2014 αίτηση του
3. Το συνολικό ύψος των οφειλών της 3.353,14 €, όπως προκύπτει από την καρτέλα της
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή
Α. Την σε εφάπαξ ρύθµιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ποσού 3.353,14 € προς το
∆ήµο, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 & από 1.1.2010 έως 30.11.2014, σύµφωνα µε το
άρθρο 51 του Ν.4257/2014 & 3801/2009 και ειδικότερα: την εφάπαξ καταβολή του ποσού
1.945,21€, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, συνολικού ποσού 1.290,13 € και δέκα τοις εκατό (10%)
έκπτωση επί του κεφαλαίου, συνολικού ποσού 117,80 €.…»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε να δεχθούµε την ανωτέρω αίτηση
εισήγηση σύµφωνα και µε την ανωτέρω πρόταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 42572/2014 ¨Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨ (ΦΕΚ 93/ τ. Α΄/14.04.2014)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 ¨Έλεγχος των οικονοµικών και
πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 234/ τ. Α΄/23.10.2014)
3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 71333/21.11.2014 αίτηση του κ. ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του
Νικολάου.
4. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη µε αριθµ. πρωτ. 71333/21.11.2014 αίτηση του κ. ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου (ΑΦΜ 058320692), για εφάπαξ ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
οφειλών του ποσού 1.083,96 ευρώ, που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 & από
01.01.2010 έως 30.11.2014 και ειδικότερα την εφάπαξ καταβολή του ποσού 618,14
ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε.
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, συνολικού ποσού 425,32 ευρώ και δέκα τοις
εκατό (10%) έκπτωση επί του κεφαλαίου, συνολικού ποσού 40,41 ευρώ, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄) και του άρθρου 24 του Ν.
4304/2014 (ΦΕΚ 234 τ.Α΄), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) (παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 514 / 2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Λαµπαδά Χάρις

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 8 ∆εκεµβρίου 2014
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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