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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 18ο .- Ρύθμιση καταβολής κύριας οφειλής & προστίμων τρίτων προς 
τον Δήμο Αγιάς  σύμφωνα με το αρθρ. 54 του Ν.3979/2011.

Αριθμός Απόφασης  202/2011

Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα  18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη 
Θεοδώρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  δήμου  και  στον  ειδικό  χώρο 
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 
και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Ξαφάρας Χρήστος 14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος 16. Στάθης Νικόλαος
17. Σιμούλης Θωμάς 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος 20. Τσαγκάλης Αντώνιος
21. Τσιτσές Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γιάνναρος Γεώργιος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 

Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του Δήμου κος  Τσίπας  Ηλίας  και  ο  γεωπόνος  του 
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  δημοτικοί  υπάλληλοι  Δημηνίκος 
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου 
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση 
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με 
τη  μορφή  του  κατεπείγοντος,  σύμφωνα  με  την  παρ.7  του  άρθρου  67  του  Ν. 
3852/2010,  διότι  η  παραχώρηση  του  χώρου  που  αιτείται  ο  ανωτέρω  αφορά  τη 
διεξαγωγή εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή 14/8/2011. 
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  13ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημοτικός  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τσιτσές Δημήτριος.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  14ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος 
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος,  ο δημοτικός σύμβουλος 
της  δημοτικής  παράταξης  της  πλειοψηφίας  «Προοδευτική  Ανεξάρτητη  Δημοτική 
Κίνηση» κος  Γκουτζουλίκας  Γεώργιος  και  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής 
παράταξης  της  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κος 
Καψάλης Βασίλειος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
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Θέμα 18ο .- Ρύθμιση καταβολής κύριας οφειλής & προστίμων τρίτων προς 
τον Δήμο Αγιάς  σύμφωνα με το αρθρ. 54 του Ν.3979/2011.

Αριθμός Απόφασης  202/2011
To ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  εισηγήθηκε  ο  Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος Σπανός Ιωάννης και έθεσε 
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011: 
«1. Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, 
οι  εξής  οφειλές  προς  τους  δήμους,  εξαιρουμένων των  προστίμων  αυθαίρετων 
κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει  καταβληθεί  μέχρι  την υποβολή της 
αιτήσεως εκ μέρους  του υπόχρεου ποσό ίσο με  το τριάντα τοις  εκατό (30%) του 
συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του 
άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος  νόμου,  εφόσον  μέρος  ή  το  σύνολο  αυτών  είχαν  τύχει  διευκόλυνσης 
τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 
30% του διακανονισθέντος ποσού.

2.Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των 
προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων 
που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου  περί  αυτοτελών  προστίμων,  καταβάλλεται  η  κύρια  οφειλή  και  το 
δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  ή  το  τριάντα  τοις  εκατό  (30%),  αντίστοιχα,  των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά  εντός 
τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ανώτερο ποσό 
οφειλής για το οποίο ισχύει  υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή,  ο αριθμός των 
δόσεων,  ανάλογα  με  το  ύψος  των  οφειλών  και  με  ανώτατο  όριο  τις  είκοσι 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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3. Η  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  της  προηγουμένης  παραγράφου  γίνεται  ύστερα  από 
αίτηση που  υποβάλλει  ο  οφειλέτης  προς  το  δήμο  εντός  τριών  μηνών από  την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της 
οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει 
την  οφειλή  του  εντός  προθεσμίας  έξι  μηνών από  την  υποβολή  της  αίτησης,  με 
ταυτόχρονη  προκαταβολή ποσοστού  είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  της  ρυθμιζόμενης 
οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό 
της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται 
με  την  υποβολή  της  αίτησης,  ενώ  οι  επόμενες  καταβάλλονται  ως  την  τελευταία 
εργάσιμη  ημέρα  καθενός  εκ  των  επομένων  μηνών.  Η  μη  καταβολή  δύο  δόσεων, 
καθώς  και  η  μη  καταβολή  της  τελευταίας  δόσης,  εντός  δύο  (2)  μηνών  από  την 
ημερομηνία  λήξης  της,  έχει  ως  συνέπεια  την  απώλεια  του  ευεργετήματος  της 
ρύθμισης.

4.  Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνονται και 
οι ακόλουθες:

α) οφειλές  από  μισθώματα  συμπεριλαμβανομένων  των  τόκων  υπερημερίας  ή 
προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,

β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή 
αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την 
λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,

γ) οφειλές  για  τις  οποίες  έχει  περατωθεί  η  διαδικασία  ενώπιον  των  επιτροπών 
επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  και  έχουν  εγκριθεί  από  το  οικείο  δημοτικό 
συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 
προθεσμία υποβολής της αίτησης.

5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή 
στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

6.  Στους  οφειλέτες  που  είναι  συνεπείς  στη  ρύθμιση  του  παρόντος  άρθρου  και 
συντρέχουν  και  οι  λοιπές  προϋποθέσεις  του  άρθρου  26  του  ν.  1882/1990,  όπως 
ισχύει,  χορηγείται  αποδεικτικό  ενημερότητας  μηνιαίας  ισχύος,  εφόσον καταβληθεί 
από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής οφειλής.»

Σύμφωνα  με  την  Αιτιολογική  Έκθεση  του  Νόμου  αυτού  «1.  Με  το  άρθρο  αυτό 
θεσπίζεται  η  διαδικασία  ρύθμισης  οφειλών  τρίτων  προς  δήμους  που  κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμες  μέχρι  τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.  Για πρώτη φορά με τη 
θεσπιζόμενη διαδικασία επωφελούνται μόνο όσοι, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας 
οικονομικής  συγκυρίας, δεν  μπόρεσαν  να  είναι  συνεπείς  στο  σύνολο  των 
υποχρεώσεων  τους,  ενώ  αποκλείονται  για  πρώτη  φορά  οι  «εκ  συστήματος» 
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κακοπληρωτές,  δεν  εξισώνονται  δηλ.  οι συνεπείς  με τους ασυνεπείς  αφού δεν 
διαγράφεται το σύνολο των προστίμων όπως γινόταν με αντίστοιχες ρυθμίσεις 
στο παρελθόν. Επιβεβαιώνεται έτσι η αρχή ότι ο συνεπής φορολογούμενος έχει την 
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση από το νόμο.»

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη 
δημοσίευση  του  Ν.3979/2011  (ΦΕΚ  138/16.06.2011  τεύχος  Α’),  σας  καλώ  να 
αποφασίσετε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
 την εισήγηση του  Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανού Ιωάννη και
 το άρθρο 54 του Ν.3979/2011

Αποφασίζει ομόφωνα

Στα πλαίσια της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 54 του Ν.3979/2011: 
Α.  Καθορίζει  ως  ανώτερο  ποσό  οφειλής  για  το  οποίο  θα  ισχύει  υποχρεωτικά  η 
εφάπαξ καταβολή το ποσό των 200 Ευρώ. 

Β. Καθορίζει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος των οφειλών, ως εξής: 
- Για οφειλές από 201 – 1.000 Ευρώ: έως 5 είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
- Για οφειλές από 1.001 – 20.000 Ευρώ: έως 10 είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
- Για οφειλές από 20.001 Ευρώ και πάνω: έως 20 είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 202/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος                                               Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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