ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.5/9-5-2014 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 149

Περίληψη
Τροποποίηση των με αριθμό 696/2009 και 33/2010
προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
σχετικά με την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις
ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/09

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24687/7-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του
κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 18
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
12) Ξυνίδης Αθανάσιος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
13) Παπασταματίου Γεώργιος
3) Βασιλούδης Ηλίας
14) Πούλιος Χρίστος
4) Βορίδης Δημήτριος
15) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
16) Τσέπελης Εμμανουήλ
6) Δρεμσίζης Ιωάννης
17) Φανουράκης Εμμανουήλ
7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
18) Φωτιάδης Νικόλαος
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Κολλάρος Γεώργιος
10) Κυριακίδης Αλέξανδρος
11) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
9) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
10) Πατσίδου Δέσποινα
3) Καλογερής Κρίτων
11) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία
12) Τοπ Ισμέτ
5) Μαζαράκης Σπύρος
13) Τσεγγελίδης Ιωάννης
6) Μούρκας Χρήστος
14) Φιλίππου Φίλιππος
7) Μπεκτές Σαμπρή
15) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
8) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε οριστικά από την
συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την
αριθμ.πρωτ.21698/23-4-2014 εισήγηση του τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄) ``Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών`` και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ.1
«Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως
ακολούθως:».

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών
διατάξεων του Ν.3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος
νόμου.
Α.- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009
Οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009
στην παρ 2α του οποίου ορίζεται «Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι
30-6-2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’ , ε’ του άρθρου 12
του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’),
και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α), με την
επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου.. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από
οποιαδήποτε αιτία με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος.
β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145), καθώς και οφειλές από τέλη κοινοχρήστων χώρων
του άρθρου 3 του ν.1080/1980 ( ΦΕΚ. 246 Α ), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού
του νόμου, μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν
απαίτηση επιστροφής.»
Οι προαναφερόμενες διατάξεις οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ και καθορίζουν τους όρους της ρύθμισης
αυτής της κατηγορίας, παραθέτονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο (σχετικό1)
Επισημαίνεται δε ότι ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 δόσεων και το ποσό της δόσης ανά είδος οφειλής δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των 150,00€.
Β.- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 μέχρι14-04-2014 μπορούν να
ρυθμιστούν ως εξής:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των
προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
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 παρόντος άρθρου. 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 οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο
και παραμένει σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Επίσης και για τις δύο κατηγορίες ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους
2έως14
του συγκεκριμένου άρθρου τα οποία παραθέτονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο (σχετικό2)
Τονίζουμε επίσης ότι και για τις δύο περιπτώσεις καταληκτικός χρόνος υποβολής αιτήσεων για την
υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 14/08/2014.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης η οποία θα καθορίζει:
α.- Την ενεργοποίηση όλων των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών του Ν.3801/2009.
β.-Την ενεργοποίηση της μείωσης σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των
οφειλών (τέλη και πρόστιμα) από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
γ.- Τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 24 με τον
περιορισμό του κατώτερου ποσού δόσης τα 150,00 ευρώ ανά είδος οφειλής.

δ.- Τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της υπηρεσίας μας προστίμων και προσαυξήσεων
καθώς και ποσοστού 10% της οφειλής για όσους εκ των οφειλετών που θα υπαχθούν στη ρύθμιση
εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
ε.- Τον καθορισμό της αποκλειστικής προθεσμίας λήξης υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση η
οποία θα είναι η 14η Αυγούστου 2014 ( παρ.3 Ν.4207/2014)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση του
τμήματος Ταμείου & Εσόδων, καθώς και τις με αριθμό 696/2009 και 33/2010 προγενέστερες αποφάσεις
του «περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών οφειλετών του Δήμου Ξάνθης». Οι ανωτέρω οφειλές
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ.1
«Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως
ακολούθως: Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις
των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009, Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 01-012010 υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τις με αριθμό 696/2009 και 33/2010 προγενέστερες αποφάσεις του σχετικά με την υπαγωγή
οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.3801/09 ως ακολούθως:
Για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009
α.- Ενεργοποιεί όλες των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών του Ν.3801/2009.
β.- Ενεργοποιεί τη μείωση σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των
οφειλών (τέλη και πρόστιμα) από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
γ.- Καθορίζει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σε (24) το ανώτερο και το ποσό της μηνιαίας δόσης στα
150,00 ευρώ τα κατώτερο ανά είδος οφειλής.
δ.- Καθορίζει τη διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της υπηρεσίας μας προστίμων και
προσαυξήσεων καθώς και ποσοστού 10% της οφειλής για όσους εκ των οφειλετών που θα υπαχθούν στη
ρύθμιση εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης.
ε.- Καθορίζει την αποκλειστική προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση την 14η
Αυγούστου 2014 ( παρ.3 Ν.4207/2014).
Για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 μέχρι14-04-2014
Καθορίζει ότι αυτές θα ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.
Ορίζει ότι και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 έως14
του άρθρου 51 του Ν. 4254/2014.
Ορίζει και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την
14/08/2014.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

