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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 18-6-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

Θέμα 3
ο
:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση και την 

εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, 

εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8040/14-6-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα 

4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καλαγιάς Γρηγόριος 

6. Καψάλης Βασίλειος 7. Λέτσιος Βασίλειος 

8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
1
 13. Σιμούλης Θωμάς 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

18. Αργύρης Νικόλαος 19. Βαλάρης Γεώργιος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Βόγιας Δημήτριος 

22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Ξαφάρας Χρήστος 

24. Σμυρλής Βασίλειος 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 5 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και 

Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση και την 

εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, 

εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών, κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα 

εξής: «5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση 

των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που 

αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, 

καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.» 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/14,  οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες βάσει της ημερομηνίας βεβαίωσής τους και η 

ρύθμισή τους, ήτοι η δυνατότητα απαλλαγών από προσαυξήσεις ή πρόστιμα ή άλλες 

κυρώσεις και ο αριθμός καταβολής δόσεων, πραγματοποιείται αναλόγως της 

κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 

 

Συγκεκριμένα το άρθρο διακρίνει τις κατηγορίες οφειλών Α) και Β):  

«Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009...» και  

«Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010...». 

Οι οφειλές της περίπτωσης Α) δύναται να ρυθμίζονται κατά τις σχετικές διατάξεις του 

ν.3801/09, 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 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 5 

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 φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική 

περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των 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 

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 

βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευση του. 

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

μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων καθεμία από τις οποίες 

δε 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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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 5 

Με την παρούσα απόφαση καλούμαστε να δεχτούμε αιτήματα πολιτών και να 

ρυθμίσουμε οφειλές:  

- που έχουν  βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 

31/12/2009 σύμφωνα με τη  δυνατότητα  που μας δίνεται με την  εγκύκλιο 

36/23334/6-6-2014. 

 

- τις ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές από 1-1-2010 έως και 14-4-2014 

(ημέρα δημοσίευσης του Νόμου) οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του 

άρθρου 51του Ν. 4257/2014, έχουν βγει σχετικές ανακοινώσεις σε όλες τις 

Δημοτικές Ενότητες και έχουμε ήδη δεχτεί αρκετά αιτήματα πολιτών». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κου 

Ιωάννη Σπανού,  

- τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014, 

- την  εγκύκλιο 36/23334/6-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα και των Δημοτικών 

Συμβούλων κ.κ. Βασίλειου Καψάλη και Αθανάσιου Τριανταφύλλου αναφορικά 

με το μεγάλο ποσό που ορίζεται για κάθε δόσης αλλά και για τη μη ευέλικτη 

διαδικασία στην περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στη 

ρύθμιση, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει τη ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 

4257/2014 και συγκεκριμένα αυτών: 

 

- που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 

31/12/2009 σύμφωνα με τη  δυνατότητα  που παρέχεται με τις διατάξεις της  

εγκυκλίου 36/23334/6-6-2014. 

 

- που ανήκουν στις ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές από 1-1-2010 έως 

και 14-4-2014 (ημέρα δημοσίευσης του Νόμου), οι οποίες ρυθμίζονται με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 51του Ν. 4257/20147. 

 

Β. Την αποστολή εγγράφου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο θα δηλώνεται η 

ένσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: 

 

- ως προς το ύψος που καθορίζεται ως το ελάχιστο για κάθε δόση, το οποίο 

θεωρεί υπερβολικό και στο οποίο είναι δύσκολο να ανταποκριθούν οι 

οφειλέτες και 

 

- ως προς τη διαδικασία και συγκεκριμένα στο σκέλος όπου προβλέπεται ότι 

στην περίπτωση που οι οφειλέτες δεν καταφέρουν για κάποιους λόγους να 

ανταποκριθούν στην έγκαιρη καταβολή των δόσεων, θα χάνουν την ευνοϊκή 

ρύθμιση των οφειλών τους, θεωρώντας ότι, λαμβάνοντας υπόψη και την 

οικονομική συγκύρια της εποχής μας, αποτελεί δυσβάστακτο για πολλούς από 

τους οφειλέτες. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 5 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία και σε όλες τις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Αγιάς, ώστε άμεσα να αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις και 

να γνωστοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου για την καλύτερη 

ενημέρωση των πολιτών.  

 

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 14-8-2014. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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