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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Ιουνίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 270/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 10/6/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
10/10-6-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.: 15987/23-6-2014     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ρύθµιση και εξόφληση οφειλών από πάσης φύσεως δηµοτικά τέλη, φόρους εισφορές 
κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 51 Ν. 4257/2014  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

19.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 14308/6-6-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αναστασίου Απόστολος  13) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  14) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ζορµπάς Ιωάννης  15) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

4) Κατσιαβάρας Θωµάς  16) Ντελής Ιωάννης 4) Καραγιάννης Νικόλαος 

5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 5) Μπατζιάκας Βασίλειος 

6) Κωτούλας Φίλιππος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 6) Χλαπάνας Ηλίας 

7) Μαρκινός Αθανάσιος  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 7) Βερίλλης ∆οµήνικος 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μπουραζάνης Αθανάσιος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 9) Χάρµπας Θωµάς 

10) Νασιάκου Αλεξάνδρα   22) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

11) Παπαγεωργίου Σταύρος  23) Αρχοντής ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  24) Τσαντήλας Βασίλειος  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

----------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε ρύθµιση και εξόφληση οφειλών από 
πάσης φύσεως δηµοτικά τέλη, φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 51 Ν. 
4257/2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου, η 
οποία έχει ως εξής: 

 
Με το άρθρο 51 το ν.4257/2014 ρυθµίζονται ζητήµατα ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τους 
∆ήµους. 
 Η εν λόγω ρύθµιση συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ευεργετικών διατάξεων 
εξαιρετικού χαρακτήρα, µε την οποία σκοπείται, αφενός η αντιµετώπιση του ζητήµατος της 
αδυναµίας πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευµένες υποχρεώσεις τους προς 
τους ∆ήµους, αφετέρου δε να καταστεί δυνατή η είσπραξη από τους τελευταίους, 
οφειλοµένων ποσών σηµαντικού ύψους. Ο εξαιρετικός αυτός χαρακτήρας συνάπτεται 
άµεσα µε τη λήψη σχετικών αποφάσεων, στο πλαίσιο των οποίων οι οφειλέτες καλούνται 
προς ρύθµιση των αντίστοιχων οφειλών τους, απαλλασσόµενοι από τυχόν επιβληθέντα σε 
αυτούς πρόστιµα και προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής. 
 Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση 1.Α) του παραπάνω άρθρου αναφέρεται ότι 
“΄Οσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις 
των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009”. 
 Στο άρθρο 63 περίπτωση 2 του νόµου αυτού αναφέρεται ότι “α) 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.∆.∆. 
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 παρ. 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 
αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωµένες ή µη, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος β) 
Πρόστιµα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), καθώς και οφειλές από τέλη 
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α '), τα οποία έχουν 
βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου (04.09.2009), 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”. 
 Στο άρθρο 26 του ν.3649/2008 ορίζεται ότι “2.α) Τα δηµοτικά και κοινοτικά 
συµβούλια, καθώς και τα διοικητικά συµβούλια των ανωτέρω ΝΠ∆∆, εντός δύο (2) µηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος µπορούν να εκδώσουν σχετική απόφαση, µε την 
οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσµία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων 
προς υπαγωγή στη ρύθµιση και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από 
την έκδοσή της β) Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεµία από τις οποίες δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι 
καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, οι δε υπόλοιπες 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα. Η καταβολή ολόκληρου του 
ποσού της οφειλής, εντός της προθεσµίας της πρώτης δόσης, γίνεται µε έκπτωση δέκα τοις 
εκατό (10%). Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόµενων δόσεων επιφέρει απώλεια 
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των ευεργετηµάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς 
καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί”. 
 
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούµαι τη λήψη απόφασης για τη ρύθµιση οφειλών που έχουν 
βεβαιωθεί έως 31.12.2009 σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν.3801/2009. Η αποκλειστική προθεσµία υποβολής των αιτήσεων προς υπαγωγή στη 
ρύθµιση ορίζεται η 11.08.2014 και ο µέγιστος αριθµός των δόσεων σε είκοσι τέσσερις (24) 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 26 § 2β) του ν.3649/2008.  
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

 Εγκρίνει την υπαγωγή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 στις ρυθµίσεις 
των σχετικών διατάξεων του ν.3801/2009, όπως τούτο αναφέρεται στις διατάξεις του 
άρθρου 51 το ν.4257/2014, ώστε να αντιµετωπιστεί αφενός το ζήτηµα της αδυναµίας 
πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευµένες υποχρεώσεις τους προς τον ∆ήµο 
Καρδίτσας και αφετέρου να καταστεί δυνατή η είσπραξη οφειλοµένων ποσών σηµαντικού 
ύψους. Η ρύθµιση των οφειλών θα γίνει µε τους ακόλουθους όρους: 
 
1. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθµιση ορίζεται 
η 11.08.2014 
2. Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων ορίζεται κατ'ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερεις (24), 
καθεµία από τις οποίες δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.  
3. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθµιση, οι δε υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα.  
4. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσµίας της πρώτης 
δόσης, γίνεται µε έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).  
5. Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόµενων δόσεων επιφέρει απώλεια των 
ευεργετηµάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή 
του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο κ. Στ. 
Παπαγεωργίου, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 270/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 


