ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α 4Α87ΩΡΣ-69Ρ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 21/30-08-2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 441/2011

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση οφειλών προς το ∆ήµο
Θέρµης»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 30-08-2011 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’
αριθµ. 31037/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 27 δηλαδή :

1.
2.
3.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε µετά την συζήτηση του 20ου
θέµατος)
Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος ∆.Σ.
Αντωνίου Αντώνιος
Αποστόλου Στυλιανός

4.
5.

Βασιλειάδου Σοφία
Βογιατζής ∆ηµήτριος

6.

Γακούδη Βασιλική, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

7.
8.

Γιαννακίδου Κυριακή
Γκουστίλης Θεόδωρος (αποχώρησε κατά
την συζήτηση του 11ου θέµατος)
Γκρόζος Παναγιώτης
Ηρακλής Βασίλειος
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Καπουσούζη Μαριάνθη (αποχώρησε µετά
την συζήτηση του 20ου θέµατος και
επανήλθε κατά την συζήτηση του 33ου
θέµατος)
Καρκατζίνος Νικόλαος (αποχώρησε µετά
την συζήτηση του 20ου θέµατος)
Κοντοπίδης Γεώργιος
Κουγιάµης Αργύριος
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Παπαφιλίππου Νικόλαος
Πονερίδης Παναγιώτης
Σαµαράς Σωκράτης
Στάθης Κων/νος
Τιτέλης Κωνσταντίνος, Γραµµατέας ∆.Σ.

9.
10
11.
12.

13.
14.
15
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνώστου Πασχάλης
2. Βεζυρτζής Νικόλαος
3. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος (προσήλθε
κατά την συζήτηση του 12ου θέµατος)
4. Σαµαράς Νικηφόρος
5. Τριανταφυλλίδης Παύλος (προσήλθε
κατά την συζήτηση του 33ου θέµατος)
6. Τσιλιάς Χρήστος (προσήλθε κατά την
συζήτηση του 13ου θέµατος)
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Τσιολάκης Αριστόβουλος
Φάµελλος Σωκράτης (αποχώρησε µετά την
συζήτηση του 13ου θέµατος)
26. Χίνη ∆ήµητρα
27. Χρυσοχόου Παύλος
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
24
25.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε το
άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 δύναται να ρυθµίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του
υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήµους, εξαιρουµένων των προστίµων αυθαίρετων
κατασκευών :
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01-09-2009 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.
Οι παραπάνω οφειλές 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.
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.
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
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τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την
απώλεια του ευεργετήµατος της ρύθµισης.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει για την παροχή
της δυνατότητα ρύθµισης των προαναφερόµενων οφειλών, να καθορίσει το ανώτερο ποσό
οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή καθώς και τον αριθµό των
δόσεων.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλεαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν. 3979/2011, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

1. Τη ρύθµιση και εξόφληση των οφειλών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 54 του Ν.
3979/2011, µέχρι την 30η-11-2011.
2. Καθορίζει ως ανώτερο ποσό οφειλής, για το οποίο θα ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ
καταβολή, το ποσό των 300,00 €.
3. Καθορίζει ως τρόπο καταβολής των οφειλών άνω του ποσού των 300,00 €, είτε την
εφάπαξ εξόφλησή τους είτε την τµηµατική εξόφλησή τους έως είκοσι (20) ισόποσες µηνιαίες
δόσεις, µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 €.
4. Η υπαγωγή των οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου γίνεται ύστερα από αίτηση
που υποβάλει ο οφειλέτης προς το δήµο ή την κοινότητα, µέχρι την 30η-11-2011. Μαζί µε την
αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του ∆ήµου για το ποσό της οφειλής,
καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόµενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα των επόµενων µηνών. Με δήλωση του ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει την εξόφληση
της οφειλής σε µικρότερο αριθµό δόσεων από τον ορισθέντα, στην παρ 2 του αποφατικού
µέρους της παρούσας.
5. Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς µηνιαίες δόσεις ή εάν δεν καταβληθεί η τελευταία δόση
εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτηµα της
ρύθµισης αυτής.
6. Η παρούσα να γνωστοποιηθεί άµεσα και ευρέως, µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο,
ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης και έγκαιρη ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων πολιτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 441/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
====================

ΘΕΡΜΗ 07-09-2011
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32858

∆/ΝΣΗ : ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
ΠΛΗΡ. ΜΑΪ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 2313-300754
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆.Σ.)
ΤΗΛ: 2313-300740
FAX: 2310478201

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κ.ΡΟΥΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η
Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΜΑ : «Υποβολή για έλεγχο της υπ αριθµ. 441/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών προς το ∆ήµο Θέρµης»
ΣΧΕΤ :
Υποβάλλουµε επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 30ης-08-2011, που περιέχει την υπ’ αριθµ. 441/2011 απόφασή
του µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά έγγραφα.
Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Οικονοµικό Τµήµα

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
--------------------------------------------------------------Στη Θέρµη σήµερα την 07η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011 η υπογεγραµµένη
Παπαθεοδώρου Χρυσούλα τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισµένο µέρος (εξώθυρα) του
∆ηµοτικού Καταστήµατος την υπ’ αριθµ. 441/2011 Α.∆.Σ. σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών
προς το ∆ήµο Θέρµης
Η τοιχοκόλληση έγινε µπροστά στους µάρτυρες που υπογράφουν :
1. Παπαδοπούλου Μαρία
2. Νικολαϊδου Ευθυµία
Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.
Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση

Οι µάρτυρες
1,

2,

