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συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 8
ο
 : Εισήγηση προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη ρύθμιση 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 51 

του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-

10-2014). 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 22/12/2014, ώρα 8:30 

μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16902/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της 

Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα, ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπ/κό Μέλος 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης

1
, Πρόεδρος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος 

Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός. Επίσης παραβρέθηκαν: ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος και οι 

δημοτικοί Σύμβουλοι Βατζιάς Αντίγονος και Ολύμπιος Αθανάσιος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

 

                                                 
1
 Απουσίαζε νόμιμα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 8
ο
 : Εισήγηση προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τη ρύθμιση 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ.1β του άρθρου 51 

του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-

10-2014). 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Σπανός, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 

 

Με την παρ.1β του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τον Ν. 

4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) δύναται να ρυθμίζονται το σύνολο των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων οφειλών έως τις 30/10/2014.  

 

 Οι αιτήσεις των οφειλετών  για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον Δήμο Αγιάς  ή το 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, το αργότερο έως τις 1.12.2014. Επί των αιτήσεων 

αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές 

προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική 

εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας,  για τις παρακάτω περιπτώσεις :  

 

Με τις αιτήσεις: 

1. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15738/20-11-2014 αίτησή του, ο Ζέβλας Κων/νος του Αστερίου  ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 37,60 €. 

2. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15725/20-11-2014 αίτησή του, ο Ακζιώτης Αθανάσιος του Θωμά ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 1250,00 €. 

3. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15604/18-11-2014 αίτησή του, ο Μόσχος Αθανάσιος του Πασχάλη ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 310,00 €. 

4. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15587/20-11-2014 αίτησή του ο Γεωργακός Δημήτριος του Βασιλείου ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 98,35 €. 

5. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15137/10-11-2014 αίτησή της η Σιμούλη Αγορίτσα χήρα Ευαγγέλου ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 54,34 €. 

6. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16130/28-11-2014 αίτησή του ο Κοματέας Μιχαήλ ζήτησε την εφάπαξ 

καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014  που ανέρχονται στο 

ποσό των 41,60 €. 

7. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16129/28-11-2014 αίτησή του ο Κούτρας Γεώργιος ζήτησε την εφάπαξ 

καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που ανέρχονται στο 

ποσό των 74,36 €. 

8. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16128/28-11-2014 αίτησή του ο Συρακούλης Ιωάννης  ζήτησε την εφάπαξ 

καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που ανέρχονται στο 

ποσό των 1031,98€. 

9. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15888/24-11-2014 αίτησή του ο Σιαμουρέλης Αθανάσιος του Χαραλάμπου 

ζήτησε την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως 30/10/2014  

που ανέρχονται στο ποσό των 1168,37 €. 

10. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15952/25-11-2014 αίτησή του ο Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου  ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως 30/10/2014 και στο 

εξής που ανέρχονται στο ποσό των 294,00 € 
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11. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15951/25-11-2014 αίτησή του ο Χαρατσής Νικόλαος του Βασιλείου  ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως  30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 16,00 €. 

12. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15953/25-11-2014 αίτησή του ο Γκαρανές Δημήτριος του Χαραλάμπου ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως 31/10/2014   που 

ανέρχονται στο ποσό των 40,00 €. 

13. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15699/19-11-2014 αίτησή του ο Τσιάρας Αντώνιος του Γεωργίου ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες 7 έως 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 57,40 €. 

14. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15237/10-11-2014 αίτησή του ο Ταπατάς Γεώργιος του Αθανασίου ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του   βεβαιωμένες έως 30/10/2014 και στο εξής 

που ανέρχονται στο ποσό των 450,25 €. 

15. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15542/17-11-2014 αίτησή του ο Ζιούλης Αντώνιος του Θεοφίλου  ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 118,22€. 

16. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15543/17-11-2014  αίτησή του η Σιμούλης Φώτιος του Ηλία ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του   βεβαιωμένες έως 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό  των 556,00 €. 

17. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15541/1711-2014 αίτησή του  ο Τσαντήλας Δημήτριος του Χρ. ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 102,80 €. 

18. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15751/20-11-2014 αίτησή της η Ζιούλη Ελένη κόρη του θανόντος Ζιούλη 

Γεωργίου του Μιχ. ζήτησε την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες 

έως τις 30/10/2014  που ανέρχονται στο ποσό των 268,52 €. 

19. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15561/17-11-2014 αίτησή της η Γιάγκου Καρβουνιάρη Ευθαλία  ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 48,00 €. 

20. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15997/26-11-2014 αίτησή της η Ρίζου Αγλαία συζ. Δημητρίου ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως την  30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 719,20 €. 

21. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16267/1-12-2014 αίτησή του ο Αναστασίου Βασίλειος του Στέργιου ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες από 01-01-2010 που 

ανέρχονται στο ποσό των 54,05 €. 

22. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16268/1-12-2014 αίτησή του ο Αθανασούλας Σωτήρης του Κων. ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως έως 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 200,56 €. 

23. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16269/1-12-2014 αίτησή της η Ευσταθίου Γεωργία του Βασιλείου ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της  βεβαιωμένες έως 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 559,22€. 

24. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15893/24-11-2014 αίτησή του  ο Μανώλης Αθανάσιος του Χρήστου ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 25,85€. 

25. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16272/1-12-2014 αίτησή του ο Μαγαλιός Μαργαρίτης του Γραμμένου ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 1200,00 €. 

26. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16157/28-11-2014  αίτησή του ο Βλησσαρίου Ιωάννης του Κων/νου  ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 93,78 €. 
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27. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16272/1-12-2014 αίτησή του ο Γαργάλας Απόστολος του Κων/νου  ζήτησε την 

εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 1048,43 €. 

28. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16272/1-12-2014 αίτησή του ο Σιαμουρέλης Δημήτριος  ζήτησε την εφάπαξ 

καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που ανέρχονται 

στο ποσό των 46,61 €. 

29. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15724/20-11-2014 αίτησή του ο Τσιαμπαλής Αναστάσις του Αχιλλέα ζήτησε 

την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του  βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014 που 

ανέρχονται στο ποσό των 1670,00 €. 

 

Επιπλέον με τις αιτήσεις: 

1. υπ’ αριθμ. πρωτ. 10957/1/12/2014 αίτησή του ο Καζατζής Παναγιώτης του Δημητρίου ζήτησε 

την καταβολή με δόσεις (3) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως την 30/10/2014   

που ανέρχονται στο ποσό των 311,91€.  

2. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16270/1/12/2014 αίτησή του ο Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκλήθρου  

ζήτησε την καταβολή με δόσεις (72) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 

30/10/2014  που ανέρχονται στο ποσό των 74873,04 €. 

3. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15544/17-11 αίτησή του ο Γιαννουλέας Κων/νος του Χρήστου ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις (24) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 3382,65 €. 

4. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15750/20-11-2014 αίτησή της η Καζατζή Αγγελική  ζήτησε την καταβολή με 

δόσεις (3) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του θανόντα πατέρα της Καζατζή Παναγιώτη 

βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που ανέρχονται στο ποσό των 311,91 €. 

5. υπ’ αριθμ. πρωτ. 15544/17-11-2014 αίτησή του ο Κόκκαλης Κων/νος του Δημητρίου ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις (6) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 3925,11 €. 

6. υπ’ αριθμ. πρωτ. 16273/1-12-2014 αίτησή του ο Τσιτσές Βασίλειος της Σταυρούλας  ζήτησε την 

καταβολή με δόσεις (24) των ληξιπρόθεσμων οφειλών του βεβαιωμένες έως τις 30/10/2014  που 

ανέρχονται στο ποσό των 6559,85 €. 

 

Όλοι οι παραπάνω οφειλέτες έχουν απαλλαχθεί κατά 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής και τυχόν άλλων προστίμων στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής. Κατά 

τα άλλα ισχύει ο Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) και ο Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014). 

 

Οι παραπάνω οφειλέτες έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 

του Ν.4257/2014 και τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) στην κατηγορία που υπόκεινται 

ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό. 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού έλαβε υπόψη 

του: 

1. Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) και τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 

234/23-10-2014) 

 

2. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων  όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω  

 

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους όπως προκύπτει από την καρτέλα του οφειλέτη 

 

4. Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής 
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εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

Α. Την εφάπαξ ή με δόσεις  ρύθμιση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών των παραπάνω 

υπόχρεων όπως αναλυτικά καταγράφονται στην εισήγηση  προς το Δήμο Αγιάς, που έχουν 

βεβαιωθεί από 1.1.2010 και στο εξής, καθώς και οφειλές  βεβαιωμένες έως τις 31/12/2009 (Ν. 

3801/2009) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014.   

 

Β. Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ, 

επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον 

επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής (έως την 11/6/2014 το επιτόκιο ήταν σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,25% και  από 11/6/2014 και στο εξής το επιτόκιο ήταν 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 0,15%) πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων 

ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. 

 

Γ. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση των ρυθμιζόμενων οφειλών καταβλήθηκαν  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. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

 

Δ. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα 

τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει 

εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, β) καθυστερήσει την καταβολή της 

τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, γ) δεν υποβάλλει 

στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, 

καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς 

ισχύουσες διατάξεις, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη 

ρύθμιση και μετά, ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

 

Ε. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

 

ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις 

υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά 

ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό 

που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4257/2014.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 209 παρ.1 του Ν.3463/06, 

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

- τις διατάξεις του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014) 

- τις αιτήσεις των οφειλετών, 

- το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής, 

και μετά από συζήτηση 

ΑΔΑ: 7Χ7ΦΩ6Ι-Τ62



Σελίδα 6 από 6 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει τα αιτήματα των οφειλετών για τη ρύθμιση και εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως 

δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ. στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 και του Ν. 

4304/2014 και σύμφωνα με την από 16912/18-12-2014 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς που αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας 

και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.  

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για την άμεση 

διεκπεραίωση των αιτημάτων των οφειλετών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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