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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 511
=======================
(Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 20 )
===============================
Περίληψη: Ρύθµιση οφειλών του Ν. 3979/11 άρθρο 54.
===============================================================
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σήµερα ∆ΕΥΤΕΡΑ 25 Ιουλίου
2011 και ώρα 14.00 ύστερα από την αριθµ. 114916 /20-7-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
========================================
Αγαπάκης ∆ηµήτριος, Αεράκης Γεώργιος, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βασιλακάκη Μαρία,
Βασιλάκης Εµµανουήλ, Βουρεξάκης Γεώργιος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιάνναρη Ευσεβεία,
∆αγκωνάκης Ευστράτιος, ∆ηµόπουλος Νικόλαος, ∆ολαψάκης Κωνσταντίνος, ∆ροσίτης
Ιωάννης, Ηλιαδάκης Αναστάσιος, Καµπανός Κωνσταντίνος, Καµπιτάκης Κωνσταντίνος,
Καραντινός Γεώργιος, Καρατζάνης ∆ηµήτριος, Καρτσώνη – Κοκολογιάννη Κωνσταντία,
Κασαπάκης Μιχαήλ, Κλάδος Βασίλειος, Κλάδος Γεώργιος, Κόκκορη - Παπαδάκη Ελένη,
Κυπραίος Ανδρέας, Λαγκωνάκη Μαρία, Λαζαρίδης Αλέξανδρος, Μακαρόνας Γρηγόριος,
Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μαχλάς Νικόλαος, Μηλάκης Εµµανουήλ, Μπολάκης Αριστείδης,
Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία, Παγωµένος Εµµανουήλ, Παρασύρης Γεώργιος, ΠαττακούΕπιτροπάκη Στυλιανή, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρουµπάκης Εµµανουήλ, Σισαµάκης
Ευάγγελος, Σκεπάρνης Γεώργιος, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης
Βασίλειος, Σπυριδάκης ∆ηµήτριος, Στειακάκης Γεώργιος, Συγγελάκη ∆έσποινα, Συντυχάκη
Καλλιόπη, Συντυχάκης Εµµανουήλ, Σχοιναράκη Αγγελική, Τζιράκη Μαρία, ΤιτοµιχελάκηΜπέρκη Μαρία.
Οι απόντες κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 114916 /20-7-2011 πρόσκληση του κ.
Προέδρου και είναι οι κ.κ. Ευσεβ. Γιάνναρη, Ιωαν. ∆ροσίτης, Μιχ. Κασαπάκης, Γεωργ.
Κλάδος, Νικ. Μαχλάς, Εµµ. Παγωµένος και Εµµ. Ρουµπάκης.
Παρόντες επίσης είναι και οι πρακτικογράφοι του Συµβουλίου, υπάλληλοι του
∆ήµου Εµµ. Κεφάκης και Θ. Μπαρµπουνάκη.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βρισκόµενο σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.
Θ Ε Μ Α : 57 ο
Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. πρωτ. 115.298/20-7-2011
εισήγηση της ∆/νσης Προσόδων του ∆ήµου που έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: « Ρύθµιση οφειλών του Ν. 3979/11 άρθρο 54»
Θέτοµε υπ΄ όψιν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979 /11 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τεύχος
Α)
∆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.
3.Η υπαγωγή στη ρύθµιση της προηγουµένης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση
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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.
Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων του
άρθρου 54 του Ν. 3979/11, καθώς και να ορίσετε
1.Το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή
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2.Τον αριθµό των δόσεων , µε ανώτατο όριο τις είκοσι ισόποσες µηνιαίες δόσεις.

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως φαίνεται στο
σχετικό πρακτικό κατά την οποία ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Περισυνάκη Μιχαήλ
πρότεινε το όριο της εφάπαξ καταβολής στα 200,00 € και το όριο των δόσεων µέχρι 20 και
ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η εισήγηση της Υπηρεσίας και η πρόταση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ.
Περισυνάκη Μιχαήλ έγινε δεκτή από τα µέλη του Συµβουλίου και ο κ. Πρόεδρος
παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας , την πρόταση του Αντιδηµάρχου
Οικονοµικών κ. Περισυνάκη και τις διατάξεις του άρθρου 54 του N. 3979/11
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/11 που αφορούν
ρυθµίσεις οφειλών , όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
2. Ορίζει το όριο της εφάπαξ καταβολής στα 200,00 € .
3. Ορίζει τον αριθµό των δόσεων µέχρι 20 ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Βασιλακάκη Μ., Σκεπάρνη Γ.,
Σκυβαλάκη Ειρ., Συντυχάκη Κ.και Συντυχάκη Εµµ οι οποίοι δεν συµφωνούν µε τη
λήψη της απόφασης αυτής.

΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 27/7/2011
Ο Γραµµατέας
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