ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 315
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
26635/1-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
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Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιµος
Λάζαρη Πηνελόπη
∆ρακονταειδής Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε ρύθµιση οφειλών προς ∆ήµους, µε εξαίρεση τα επιβληθέντα
πρόστιµα επί αυθαιρέτων κατασκευών (Ν.3979/2011).
Εισηγητής: κ.Αραβανής Ελευθέριος-Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Στις 16-6-2011 δηµοσιεύτηκε ο ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπου στο άρθρο 54 προβλέπεται η διαδικασία για τη
διευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς δήµους, µε εξαίρεση τα επιβληθέντα
πρόστιµα επί αυθαίρετων κατασκευών.
Ειδικότερα:
Με γνώµονα τη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι δεν µπόρεσαν να είναι συνεπείς στο
σύνολο των υποχρεώσεών τους, λόγω της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, µε τις διατάξεις του
άρθρου 54 του εν λόγω νόµου, παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης και εξόφλησης οφειλών από
πάσης φύσεως δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ.
Κατωτέρω παρατίθενται οι σχετικές ρυθµίσεις:
Άρθρο 54
∆ιαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίµων τρίτων προς δήµους
1. ∆ύνανται να ρυθµίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υποχρέου, οι εξής οφειλές
προς τους δήµους, εξαιρουµένων των προστίµων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον έχει καταβληθεί µέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ
µέρους του υπόχρεου ποσό ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εφόσον µέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 66 του ν.
3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εφόσον µέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής κατά
το άρθρο 170 του ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθµίζονται και εξοφλούνται ως εξής:
α) εφάπαξ, µε καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίµων που
αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής,
β) µε καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίµων που αναλογούν
σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής,
σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Προκειµένου περί αυτοτελών προστίµων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης
καταβολής, ανάλογα µε τον ανωτέρω τρόπο καταβολής. Με απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται αποκλειστικά εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος, µπορεί να ορίζεται το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η
εφάπαξ καταβολή, ο αριθµός των δόσεων, ανάλογα µε το ύψος των οφειλών και µε ανώτατο όριο
τις είκοσι ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
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3. Η υπαγωγή στη ρύθµιση της προηγουµένης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που
υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήµο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Μαζί µε την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήµου για το ποσό της οφειλής,
δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.
Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης µπορεί να εξοφλήσει την οφειλή
του εντός προθεσµίας έξι µηνών από την υποβολή της αίτησης, µε ταυτόχρονη προκαταβολή
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του
εξαµήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτηµα της ρύθµισης.
Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή µε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την
υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόµενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα καθενός
εκ των εποµένων µηνών. Η µη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η µη καταβολή της τελευταίας
δόσης, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του
ευεργετήµατος της ρύθµισης.
4. Στις ληξιπρόθεσµες οφειλές της παρούσας παραγράφου συµπεριλαµβάνονται και οι
ακόλουθες:
α) οφειλές από µισθώµατα συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας ή προβλεπόµενων
από τις συµβάσεις µίσθωσης ρητρών,
β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί µε απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού ή αυτές για τις
οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεµούν έως την λήξη της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,
γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης
φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση που
λαµβάνεται έως την αναφερόµενη στην παράγραφο 3 προθεσµία υποβολής της αίτησης.
5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην
ρύθµιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των
οφειλών δεν συµψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.
6. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου και συντρέχουν και οι
λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό
ενηµερότητας µηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%)
της αρχικής οφειλής.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Λευκάδας να εκδώσει απόφαση προκειµένου να τεθεί σε ισχύ η σχετική ρύθµιση, στο πλαίσιο της
οποίας οι οφειλέτες θα κληθούν προς διακανονισµό των οφειλών τους, απαλλασσόµενοι από
µέρος των επιβληθέντων σε αυτούς προστίµων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης
καταβολής. Η σχετική απόφαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της και λήξη µετά την
πάροδο τριών µηνών.
Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήµαρχος έδωσε συµπληρωµατικά τις παρακάτω διευκρινίσεις:
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- Ελάχιστο ποσό οφειλής που ρυθµίζεται µε δόσεις: 300,00 €.
- Μέγιστος αριθµός δόσεων: 20 δόσεις.
- Ελάχιστο ποσό δόσης: 150,00 €.
- Κύρια οφειλή µέχρι 5.000,00 € έως 10 δόσεις.
- Κύρια οφειλή πάνω από 5.000,00 € έως 20 δόσεις.
- Λήξη αιτήσεων 6/12/2011
Αναµένεται έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Η άποψή µου είναι να είναι σταθερός ο λόγος, δηλαδή το ποσό της κατώτερης
δόσης και το χρονικό διάστηµα να είναι κυµαινόµενο και όσο βγαίνει.
∆.ΓΑΒΡΙΛΗΣ: Θεωρώ ότι λόγω συγκυρίας το χαµηλότερο ποσό της δόσης να είναι τα 100 ευρώ.
Α.ΓΑΖΗΣ: Είναι σωστό να απαλειφθεί η διάκριση πάνω και κάτω από 5.000 ευρώ και να
παραµείνουν τα όρια 150,00 € και 20 δόσεις.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.Γαβρίλη και κ.Γαζή
Οµόφωνα αποφασίζει
Να τεθεί σε ισχύ η σχετική ρύθµιση (άρθρο 54 του Ν.3979/2011) , στο πλαίσιο της οποίας
οι οφειλέτες θα κληθούν προς διακανονισµό των οφειλών τους, απαλλασσόµενοι από µέρος των
επιβληθέντων σε αυτούς προστίµων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσµης καταβολής. Η
σχετική απόφαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσής της και λήξη µετά την πάροδο τριών
µηνών.
Συγκεκριµένα:
- Ελάχιστο ποσό οφειλής που ρυθµίζεται µε δόσεις: 300,00 €.
- Μέγιστος αριθµός δόσεων: 20 δόσεις.
- Ελάχιστο ποσό δόσης: 100,00 €.
- Λήξη αιτήσεων 6/12/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 315/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

