ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 14ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ξάνθης, της 25ης Ιουλίου 2014
Αριθ. απόφασης 152
Περίληψη
Έγκριση αιτηµάτων οφειλετών για υπαγωγή
τους σε ρύθµιση (µε δόσεις)

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 25 Ιουλίου 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ξάνθης, ύστερα από την αριθµ. πρωτ.
39531/21-07-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη ∆ηµητρίου (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)
5)

Παρόντες
Μπένης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. ∆ρεµσίζης
Ν. Σπυριδόπουλος
∆. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ.Παπασταµατίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρίτων 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 αναφορές του Τµήµατος Εσόδων Ταµείου σχετικά
µε υποβληθείσες αιτήσεις ρύθµισης οφειλών (µε δόσεις) οι οποίες έχουν ως εξής :
1. Με αίτησή του ο ΧΧτου Νικολάου ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης µε δόσεις
όσων κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από 30/07/1995 έως 14/08/209 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη
κατάσταση ληξιπρόθεσµων οφειλών:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31-12-2009
Κύριες οφειλές:

4.416,01 €

Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

7.509,55 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

11.925,56 €

Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του.Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και κατάσχεση εις
χείρας τρίτου.Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται
προς την Οικονοµική Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧτου
Νικολάου ως προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31-12-2009
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και την καταβολή του υπολοίπου σε 24 δόσεις σύµφωνα µε
την παρ.1 εδάφιο Α) του Ν4257/14 και την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθµ.149/09-05-2014
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

4.416,01 €
0€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 4.416,01 €

2. Με αίτησή της η ΧΧτου Νικολάου ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών της προς το ∆ήµο Ξάνθης σε δόσεις,
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 31-1-2012 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: λαϊκή αγορά 2010
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

523,13 €
159,60 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 680,03 €
Η αιτούσα εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής της θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής της.Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Με βάση τα
παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική
Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΧΧτου Νικολάου ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 5 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 156,90-80%=

523,13 €
31,38 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:
554,51 €
Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
3. Με αίτησή του ο ΧΧ του Σαλή ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης σε δόσεις, οι
οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από 9-11-2012 έως την 11-04-2014 και αναλύονται στην
επισυναπτόµενη κατάσταση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 9-11-12 έως 11-04-2014
Κύριες οφειλές: µισθώµατα
7.812,66 €
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε
890,22 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 8.702,88 €
Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του.Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Με βάση τα
παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική
Επιτροπή tην καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του Σαλή ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 9-11-12 έως 11-04-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 50% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 36
δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση γ) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 890,22-50%=

7.812,66 €
445,11 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 8.257,77 €
Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
4. Με αίτησή του ο ΧΧτου ∆ηµητρίου ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης σε
δόσεις, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από 31-8-2010 έως την 31-1-2012 και αναλύονται στην
επισυναπτόµενη κατάσταση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 13-7-2010 έως 30-12-2011
Κύριες οφειλές: λαϊκή αγορά 2009 και 2010
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

1.144,00 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

396,24 €
1.540,24 €

Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του.Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Με βάση τα
παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική
Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του ∆ηµητρίου ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 13-7-2010 έως 30-12-2011
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 12
δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 396,24-80%=

1.144,00 €
79,25 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.223,25 €
Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
5. Με αίτησή του ο ΧΧ του Λουκά ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης µε δόσεις,
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 31-1-2012 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: λαϊκή αγορά 2010
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

202,51 €
60,90 €
263,41 €

Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του. Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του
∆ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών
του ΧΧ του Λουκά ως προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 2 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 60,90 – 80%=12,18
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

202,51 €
12,18 €
214,69 €

6. Με αίτησή της η ΧΧ ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών της προς το ∆ήµο Ξάνθης σε δόσεις, οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από την 31-5-2012 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: Τέλη επί των ακαθαρίστων
Πρόστιµα τέλους επί των ακαθαρίστων
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

2.990,00 €
1.253,72 €
1.023,98 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 5.267,70 €

Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του. Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την
Οικονοµική Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της η ΧΧ ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014

Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και τα πρόστιµα τέλους επί των ακαθαρίστων κατά 80% και
την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 24 δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του
άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές: Τέλη επί των ακαθαρίστων
Πρόστιµα τέλους επί των ακαθαρίστων: 1.253,72-80%=
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 1.023,98-80%=

2.990,00 €
250,74 €
204,80 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 3.445,54 €

7.Με αίτησή του ο ΧΧ του Γεωργίου ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης σε δόσεις,
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες από την 31-8-2010 έως την 31-1-2012 και αναλύονται στην
επισυναπτόµενη κατάσταση ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: λαϊκή αγορά 2009 και 2010
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

1.064,63 €
359,11 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.423,74 €

Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του.Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Με βάση τα
παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την Οικονοµική
Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του Γεωργίου ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε
11 δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 359,11-80%

1.064,63 €
71,82 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.136,45 €

8. Με αίτησή του ο ΧΧ του Νικολάου ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών του προς το ∆ήµο Ξάνθης εφ’ άπαξ,
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 31-1-2014 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: πρόστιµο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
1.215,00 €
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε
72,90 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.287,90 €
Ο αιτών εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του. Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την
Οικονοµική Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του Νικολάου ως
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 100% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού εφ΄άπαξ
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση α) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
1.215,00 €
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε
0€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.215,00 €

9. Με αίτησή της η ΧΧ ζήτησε τη ρύθµιση των οφειλών της προς το ∆ήµο Ξάνθης σε δόσεις, οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την 31-1-2012 και αναλύονται στην επισυναπτόµενη κατάσταση
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Κύριες οφειλές: λαϊκή αγορά 2010
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

423,41 €
126,90 €
550,31 €

H αιτούσα εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του θα καταβάλει την
πρώτη δόση της οφειλής του. Ο ∆ήµος έχει λάβει τα εξής µέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεών του:
δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου εισηγείται προς την
Οικονοµική Επιτροπή την καταβολή των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΧΧ ως προς το ∆ήµο
Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 4 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 126,90-80%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

423,41 €
25,38 €
448,79 €

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η 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 ∆ηµοτικού 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.Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών τουΧΧ του Νικολάου
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Α. Οφειλές που βεβαιώθηκαν έως 31-12-2009
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και την καταβολή του υπολοίπου σε 24 δόσεις σύµφωνα µε
την παρ.1 εδάφιο Α) του Ν4257/14 και την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αριθµ.149/09-05-2014
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

4.416,01 €
0€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 4.416,01 €

2. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΧΧ του Νικολάου
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 5 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
523,13 €
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 156,90-80%=
31,38 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:
554,51 €

Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
3. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του Σαλή
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 9-11-12 έως 11-04-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 50% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 36
δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση γ) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 890,22-50%=

7.812,66 €
445,11 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 8.257,77 €
Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
4. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του ∆ηµητρίου
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 13-7-2010 έως 30-12-2011
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 12
δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 396,24-80%=

1.144,00 €
79,25 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.223,25 €
Οι προσαυξήσεις που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν έως 31-7-2014. Από 1-8-2014 θα υπολογιστούν µε
προσαύξηση + 1%.
5. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του Λουκά
προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 2 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 60,90 – 80%=12,18
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

202,51 €
12,18 €
214,69 €

6. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΧΧ προς το ∆ήµο Ξάνθης ως
παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις και τα πρόστιµα τέλους επί των ακαθαρίστων κατά 80% και
την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 24 δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του
άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές: Τέλη επί των ακαθαρίστων
Πρόστιµα τέλους επί των ακαθαρίστων: 1.253,72-80%=
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 1.023,98-80%=

2.990,00 €
250,74 €
204,80 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 3.445,54 €

7. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ προς το ∆ήµο Ξάνθης ως
παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε
11 δόσεις σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14

Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 359,11-80%

1.064,63 €
71,82 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.136,45 €

8. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΧΧ του
Νικολάου προς το ∆ήµο Ξάνθης ως παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 100% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού εφ΄άπαξ
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση α) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε

1.215,00 €
0€
Σ Υ Ν Ο Λ Ο: 1.215,00 €

9. Εγκρίνει την καταβολή µε δόσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών της ΧΧ προς το ∆ήµο Ξάνθης ως
παρακάτω:
Οφειλές που βεβαιώθηκαν από 1-1-2010 έως 14-4-2014
Απαλλαγή από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις κατά 80% και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε 4 δόσεις
σύµφωνα µε την παρ.1 εδάφιο Β) περίπτωση β) του άρθρου 51 του Ν.4257/14
Κύριες οφειλές:
Προσαυξήσεις: 1% κατά ΚΕ∆Ε: 126,90-80%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο:

423,41 €
25,38 €
448,79 €

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόµενων δόσεων ύστερα από
σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.4257/14.Οι
δόσεις είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη των υπολοίπων και
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται µε βάση το ισχύον
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την
ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οκτώ εκατοστιαίων µονάδων ετησίως υπολογισµένο, το οποίο και
παραµένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.
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.

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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 152/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης ∆ηµήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 25-07-2014
Με εντολή
Η Γραµµατέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυροµάτη Αικατερίνη

