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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 15Ο /2012 πρακτικό της από 04ης Ιουλίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  112/ 2012 

Περίληψη:  Ρύθµιση Ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄βαθµού 

σύµφωνα µε ΚΥΑ 20124/08-06-2012 Υπουργών Εσωτερικών 

και Οικονοµικών. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
4η , του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 10355/28-6-
2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε 
κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 
του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι τρία 23) µέλη και απόντα τα τέσσερα (4)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. ΜπεράτηςΓεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. ∆άλλας Γεώργιος 
2. Τσέκας Νικόλαος 
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3. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
4. Τόλης Χριστόφορος 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Καπουράνης Γεώργιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς, Κοψίδης 
∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Νικολαίδης Ευάγγελος, Μπόκας 
Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζµπήτας ∆ηµήτριος, Ντέλλος 
Βασίλειος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος  
Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης Οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  δύο θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
κρίθηκαν επείγοντα και είναι: α) Αποδοχή παραίτησης µέλους της οικονοµικής 
επιτροπής και ορισµός τακτικού µέλους. Κρίθηκε επείγον για την εύρυθµη 
λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής, β) Πρόσληψη προσωπικού µε 
ηµεροµίσθια, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 και 
του άρθρου 12 του Ν.4071/2012. Κρίθηκε επείγον γιατί οι ανάγκες κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες στον τοµέα της καθαριότητας  είναι πολύ αυξηµένες και θα 
πρέπει άµεσα να προχωρήσουµε στην πρόσληψη ατόµων µε ηµεροµίσθια.  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε  το 
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής:  

Ο ∆ήµος Φιλιατών στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών 
και Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 9 του 
Ν.4071/12, εισηγείται τη ρύθµιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, µε 
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), έως τις 29-2-
2012, σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές διατυπώνονται στην  
νοµοθετική ρύθµιση και στην ΚΥΑ. 
 1. Στη ρύθµιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών 
οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά 
πρόσωπα, και τις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για 
νοµικά πρόσωπα. 
 2. Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη: 
α) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, 
β) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι οφειλές που 
έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή 
του αιτήµατος 

3. Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για 
την υπαγωγή στη ρύθµιση, οι τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 
07.10.2012. 

4. Η ρύθµιση και καταβολή γίνεται ως ακολούθως: 
α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά 
Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. 
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β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής. 
γ) Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής. 
δ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής. 
ε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής. 
στ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής. 

5. Το αίτηµα για τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε αριθµό δόσεων 
άνω των είκοσι τεσσάρων (24) (ως άνω περιπτώσεις δ-στ)), θα εξετάζεται από τον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, µετά από πρόταση του προϊσταµένου της οικονοµικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου, που αποφαίνονται σχετικά µε την αδυναµία του υπόχρεου για 
πληρωµή σε συντοµότερο χρόνο, µε επισηµείωση επί της υποβληθείσας αίτησης, 
ανάλογα µε τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου, βάσει 
των ακόλουθων δικαιολογητικών: 
α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται): 

1) Φορολογίας εισοδήµατος των τελευταίων τριών (3) ετών 
2) Της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ 
3) Όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ 

που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσµία υποβολής 
τους έχει λήξει ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση α4) 
∆ήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 
β) Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν ζηµία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων 
ετών 
γ) Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών 
στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου 
δ) ∆ηµόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή µέλους της 
οικογενείας του µε Α' βαθµό συγγένειας ή προστατευόµενου µέλους, ή του 
προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής  
ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆  
στ) Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. 
 6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τη 
διαµόρφωση της απόφασης επί του αιτήµατος, µε εξαίρεση τις δηλώσεις της ως άνω 
περίπτωσης α) η υποβολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω 
εξέταση του αιτήµατος. 
 7. 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 (Αντιδήµαρχο Οικονοµικών). 
 8. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις 
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών, χωρίς να 
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 
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 9. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εκατό 
(100) ευρώ. 

10. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρούνται µε συνέπεια οι όροι 
αυτής: 
α) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενηµερότητας µηνιαίας διάρκειας, 
εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α' 
43), όπως ισχύει. 
β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή 
της, διακόπτεται (Υπ. Οικ. ∆ΝΥ Α 1082846 ΕΞ 2012/25.05.2012) 
 
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών 
ή ακινήτων µε την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζονται µε 
τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα 
αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή 
δόσεων της ρύθµισης, εφόσον δεν συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν 
ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που 
έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

δ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2648/1998 (Α' 238), όπως ισχύουν, πλην της 
παραγράφου 2, εφαρµόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθµιση της 
παρούσας παραγράφου. 

ε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής 
τους στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η 
ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν 
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής. 

 11. Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή 
µέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις 
παρούσες διατάξεις. 

 12. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθµιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω 
µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους. 

 13. Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης επιβαρύνεται κατά µήνα µε 1% 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. 

 14. Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθµιση 
οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας µε παρακράτησή της, ο 
οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των 
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό 
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται. 

 15. Η µη καταβολή τριών (3) συνεχών µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης, καθώς 
και η µη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης, εφόσον 
παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της 
οφειλής: α) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, β) την καταβολή του 
υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη 
της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα. 
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 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Κωστάρα Σταύρου 
και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Τη Ρύθµιση Ληξιπρόθεσµων Οφειλών προς ΟΤΑ Α΄βαθµού σύµφωνα µε ΚΥΑ 
20124/08-06-2012 Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. 
 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν 
µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                    ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
                               (Υπογραφές)        

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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