ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
10ης Ιουνίου 2014
Αριθ. απόφασης 121
Περίληψη
Έγκριση αιτημάτων οφειλετών
για υπαγωγή σε ρύθμιση
(Ν.4257/2014)
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29862/5-06-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6,
προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να
ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Ν. Σπυριδόπουλος
Δ. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ. Παπασταματίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρ. Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, τις από 5&6-62014 αναφορές του Τμήματος Εσόδων Ταμείου σχετικά με υποβληθείσες αιτήσεις
ρύθμισης οφειλών (εφάπαξ καταβολής) οι οποίες έχουν ως εξής :
1.Με αίτησή του ο ΧΧ του Στυλιανού ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες
Α) από 30/07/2005 έως 15/08/2007 και
Β) από 31/8/2010 έως 31/08/2010
Α. Οφειλές από 30/07/2005 έως 15/08/2007
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

404,75 ευρώ
416,10 ευρώ
0
820,85 ευρώ

Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 31/08/2010
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
40,00 ευρώ
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
18,86 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
58,86 ευρώ
Ο αιτών εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής της.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα

για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Στυλιανού
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 30/07/2005 έως 15/08/2007
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

404,75 ευρώ
416,10 ευρώ
0
820,85 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 820,85-416,10-40,48=364,27 €
Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 31/08/2010
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

40,00 ευρώ
18,86 ευρώ
0
58,86 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 58,86-18,86 = 40,00 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 404,27 €
2. Με αίτησή της η ΧΧ του Στυλιανού ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες
Α) από 15/08/2004 έως 31/08/2009 και
Β) από 31/8/2010 έως 29/11/2013
Α. Οφειλές από 15/08/2004 έως 31/08/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο
Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

2.749,43 ευρώ
2.311,72 ευρώ
0
5.061,15 ευρώ
1.090,10 ευρώ
345,66 ευρώ
0
1.435,76 ευρώ

Η αιτούσα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
της θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής της.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα

για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου:
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Στυλιανού
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 15/08/2004 έως 31/08/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

2.749,43 ευρώ
2.311,72 ευρώ
0
5.061,15 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 5.061,15 - 2.311,72 - 274,95 =2.474,48 €
Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

1.090,10 ευρώ
345,66 ευρώ
0
1.435,76 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 1.435,76-345,66 = 1.090,10 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 3.564,58 €
3. Με αίτησή της η ΧΧ του Μιχαήλ ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση των οφειλών της
προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες
Α) από 29/8/2008 έως 14/8/2009 και
Β) από 31/8/2010 έως 29/11/2013
Α. Οφειλές από 29/8/2008 έως 14/8/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

522,85 ευρώ
334,54 ευρώ
0
857,39 ευρώ

Β. Οφειλές από 31/8/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

784,40 ευρώ
215,53 ευρώ
0
999,93 ευρώ

Η αιτούσα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής της.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα

για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού
έλαβε υπόψη του:
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Μιχαήλ προς
το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 29/8/2008 έως 14/8/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

522,85 ευρώ
334,54 ευρώ
0
857,39 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 857,39-334,54-52,29=470,56€
Β. Οφειλές από 31/8/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

784,40 ευρώ
215,53 ευρώ
0
999,93 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 999,93-215,53 = 784,40 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 1.254,96 €
4. Με αίτησή της η ΧΧ του Ευσταθίου ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν λήξει 31/1/2012 και 29/2/2012
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
σήμερα οφειλές είναι οι παρακάτω:
Κύρια οφειλή:
τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων & ΚΟΚ 111,15
Προσαυξήσεις:
31,99 ευρώ
Πρόστιμα:
0,00
Σύνολο:
143,14ευρώ
Η αιτούσα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
της θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής της
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Ευσταθίου
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014 και την
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/09-05-2014
Δηλαδή
Κύρια οφειλή:
τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων & ΚΟΚ
111,15 ευρώ

Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
Πρόστιμα:
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής:

0,00 ευρώ
0,00
111,15 €

5. Με αίτησή της η ΧΧ του Ιωάννη ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών της προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί
Α) 22/09/2009 και
Β) 13/7/2010 και 30/12/2011
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες
σήμερα οφειλές είναι οι παρακάτω:
Α. Οφειλή η οποία βεβαιώθηκε στις 22/09/2009 με τον χρηματικό κατάλογο 1137 που
συντάχθηκε στην υπηρεσία μας.
Κύρια οφειλή (τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου)
890,40 ευρώ
Προσαυξήσεις
498,40 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
1.388,80ευρώ
Β. Οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν στις 13/7/2010 και 30/12/2011
με τους
χρηματικούς καταλόγους 1390 και 1780 που συντάχθηκαν στην υπηρεσία μας.
Κύρια οφειλή (τέλος καθαριότητας και αποκομιδής
απορριμμάτων στη λαϊκή αγορά)
1.404,00 ευρώ
Προσαυξήσεις
486,72 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
1.890,72ευρώ
Η αιτούσα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής
του θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής του.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα
για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Ιωάννη προς
το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλή η οποία βεβαιώθηκε στις 22/09/2009 με τον χρηματικό κατάλογο 1137 που
συντάχθηκε στην υπηρεσία μας:
Κύρια οφειλή (τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου)
Απαλλαγή 70% (890,40- 623,28) και 10%(267,12-26,71) 240,41 ευρώ
Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
0,00 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
240,41 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100%, έκπτωση 70% επί του κεφαλαίου και
επιπλέον 10% για την εφάπαξ καταβολή σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/09-05-2014
Β. Οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν στις 13/7/2010 και 30/12/2011
με τους
χρηματικούς καταλόγους 1390 και 1780 που συντάχθηκαν στην υπηρεσία μας.
Κύρια οφειλή (τέλος καθαριότητας και αποκομιδής
απορριμμάτων στη λαϊκή αγορά)
1.404,00 ευρώ
Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
0,00ευρώ
Πρόστιμα
0

Σύνολο

1.404,00 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 1.644,41€
6. Με αίτησή του ο ΧΧ του Μωυσή ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση οφειλών του προς
το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες το 2012 και αφορούν τους
χρηματικούς καταλόγους 1973,1974/2012.Οι οφειλές από τους υπόλοιπους χρηματικούς
καταλόγους 2413,2414 και 2415 ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου δε θα
συμπεριληφθούν στη ρύθμιση λόγω του ότι εκκρεμούν γι΄αυτούς προσφυγές.Σύμφωνα
με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές
σήμερα είναι οι παρακάτω:
Κύρια οφειλή (τέλος και πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης
Κοινόχρηστου χώρου)
395,96ευρώ
Προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ
83,16 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
479,12 ευρώ
Ο αιτών εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του
θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής του.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για
την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Μωυσή προς
το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Κύρια οφειλή (τέλος και πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης
Κοινόχρηστου χώρου)
395,96 ευρώ
Προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ 100% μείωση
0,0 ευρώ
Πρόστιμα
0,00
Σύνολο
395,96 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ1,εδ β,
περ. α του Ν. 4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής
395,96€
7. Με αίτησή του ο ΧΧ του Ορχάν ζήτησε την Εφάπαξ ρύθμιση οφειλών του προς
το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθεσμες το 2012 και αφορούν τους
χρηματικούς καταλόγους από 1802-1805.Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής
υπηρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές σήμερα είναι οι παρακάτω:
Κύρια οφειλή (τέλος επί των ακαθαρίστων)
806,03 ευρώ
Προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ
347,50 ευρώ
Πρόστιμα (πρόστιμα επί των ακαθαρίστων-παρακολούθημα) 583,65 ευρώ
Σύνολο
1.737,18 ευρώ
Ο αιτών εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του
θα καταβάλει την πρώτη δόση της οφειλής του.Ο Δήμος έχει λάβει τα εξής μέτρα για
την εξασφάλιση των απαιτήσεών του: δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Ορχάν προς
το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Κύρια οφειλή (τέλος επί των ακαθαρίστων)
806,03 ευρώ
Προσαυξήσεις (κατά ΚΕΔΕ 100% μείωση)
0,00 ευρώ
Πρόστιμα (πρόστιμα επί των ακαθαρίστων-παρακολούθημα
100% μείωση )
0,00 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ1,εδ β,
περ. α του Ν. 4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής
806,03 €
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
-Την αρ. 14/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης 1
-Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
-Το συνολικό ύψος οφειλών τoυς όπως αυτό αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση
-Το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας κατά -την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Στυλιανού
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 30/07/2005 έως 15/08/2007
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

404,75 ευρώ
416,10 ευρώ
0
820,85 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 820,85-416,10-40,48=364,27 €
Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 31/08/2010
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

40,00 ευρώ
18,86 ευρώ
0
58,86 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 58,86-18,86 = 40,00 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 404,27 €

2. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Στυλιανού
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 15/08/2004 έως 31/08/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

2.749,43 ευρώ
2.311,72 ευρώ
0
5.061,15 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 5.061,15 - 2.311,72 - 274,95 =2.474,48 €
Β. Οφειλές από 31/08/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Νεοχωρίου
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

1.090,10 ευρώ
345,66 ευρώ
0
1.435,76 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 1.435,76-345,66 = 1.090,10 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 3.564,58 €
3. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Μιχαήλ
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές από 29/8/2008 έως 14/8/2009
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

522,85 ευρώ
334,54 ευρώ
0
857,39 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου
σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/0905-2014
Δηλαδή 857,39-334,54-52,29=470,56€
Β. Οφειλές από 31/8/2010 έως 29/11/2013
Κύρια οφειλή: ύδρευση και βοσκές Δαφνώνα
Προσαυξήσεις: κατά ΚΕΔΕ
Πρόστιμα
Σύνολο

784,40 ευρώ
215,53 ευρώ
0
999,93 ευρώ

Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Δηλαδή 999,93-215,53 = 784,40 €
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 1.254,96 €

4. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Ευσταθίου
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014 και την
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/09-05-2014
Δηλαδή
Κύρια οφειλή:
τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων & ΚΟΚ
111,15 ευρώ
Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
0,00 ευρώ
Πρόστιμα:
0,00
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής:
111,15 €
5. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΧΧ του Ιωάννη
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλή η οποία βεβαιώθηκε στις 22/09/2009 με τον χρηματικό κατάλογο 1137 που
συντάχθηκε στην υπηρεσία μας:
Κύρια οφειλή (τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου)
Απαλλαγή 70% (890,40- 623,28) και 10%(267,12-26,71) 240,41 ευρώ
Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
0,00 ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
240,41 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100%, έκπτωση 70% επί του κεφαλαίου και
επιπλέον 10% για την εφάπαξ καταβολή σύμφωνα με τον Ν. 3801/2009 και την
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.149/09-05-2014
Β. Οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν στις 13/7/2010 και 30/12/2011
με τους
χρηματικούς καταλόγους 1390 και 1780 που συντάχθηκαν στην υπηρεσία μας.
Κύρια οφειλή (τέλος καθαριότητας και αποκομιδής
απορριμμάτων στη λαϊκή αγορά)
1.404,00 ευρώ
Προσαυξήσεις: απαλλαγή 100%
0,00ευρώ
Πρόστιμα
0
Σύνολο
1.404,00 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.
4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής 1.644,41€
6. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Μωυσή
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:
Κύρια οφειλή (τέλος και πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης
Κοινόχρηστου χώρου)
395,96 ευρώ
Προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ 100% μείωση
0,0 ευρώ
Πρόστιμα
0,00
Σύνολο
395,96 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ1,εδ β,
περ. α του Ν. 4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής
395,96€
7. Την εφάπαξ καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΧΧ του Ορχάν
προς το Δήμο Ξάνθης ως παρακάτω:

Κύρια οφειλή (τέλος επί των ακαθαρίστων)
806,03 ευρώ
Προσαυξήσεις (κατά ΚΕΔΕ 100% μείωση)
0,00 ευρώ
Πρόστιμα (πρόστιμα επί των ακαθαρίστων-παρακολούθημα
100% μείωση )
0,00 ευρώ
Απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ποσοστό 100% σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ1,εδ β,
περ. α του Ν. 4257/2014.
Συνολικό ποσό εφάπαξ καταβολής
806,03 €
Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται 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.
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.
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.
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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές

(Υπογραφή)

των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-06-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-06-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

