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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης/11-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για επανεξέταση τμηματικής καταβολής
ληξιπρόθεσμων οφειλών (Αρ. Πρωτ. 433/1-2-2019).

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00, στο
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ
6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα
από την 2958/7-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

1.
2.
3.
4.

Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Σαραμάντος Δημήτριος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτησή του.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Σας καλώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 51 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93
Α΄10 -04 -2014 ) και κατόπιν του υπ’ αριθ. 433/1-2-2019 εγγράφου του Τμήματος
Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, να επανεξετάσουμε τη διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΝΑΡΚΙΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ο οποίος εντάχθηκε σε Πάγια Ρύθμιση, βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.
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21420/03-12-2018 αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 για
δώδεκα (12) δόσεις.
Η ρύθμιση ενεργοποιήθηκε με την πληρωμή της πρώτης δόσης 379,03 ευρώ,
πληρώθηκε και η δεύτερη δόση 379,03 (αρ. διπλ. 248Α /30-01-2019), αλλά επειδή
όπως ισχυρίζεται και ο ίδιος, αδυνατεί να τηρήσει τη ρύθμιση με το αναφερόμενο
ποσό της δόσης, ζήτησε με την υπ’ αριθ. 2280/30-01-2019 αίτησή του να παραταθούν
οι δόσεις από 12 σε 24, όπως προβλέπεται στην αναφερόμενη νομοθεσία για
εξαιρετικούς λόγους.
Από τα στοιχεία που προσκόμισε από την φορολογική του δήλωση Ε1 2017
προκύπτει ότι η οικογένειά του συντηρείται μόνο από το εισόδημά του, είναι
συνταξιούχος και δυσκολεύεται να τηρήσει αυτό το δοσολόγιο για οικονομικούς
λόγους.
Kαλούμαστε να εγκρίνουμε την αύξηση των δόσεών του από 12 σε 24, για την
αποπληρωμή της οφειλής του, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την παρ. 3 του αρθρ. 51 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ 93 Α΄10 -04 -2014 )
2. Τις διατάξεις των άρθρων 167 και 170 του Ν. 3463/2006, περί είσπραξης εσόδων των
δήμων και κοινοτήτων και περί διευκολύνσεων οφειλετών προς Δήμους και
Κοινότητες αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «κωδικός εισπράξεως δημοσίων εσόδων», όπως
ισχύει.
4. Την υπ` αριθμό 1016358/800/0016/16-02-2005 απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο» (σχετικό η παρ. 1 του άρθρου 6
του Ν.Δ 356/1974).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3193/2003. περί «προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής.
6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (Διατάξεις για την Πάγια ρύθμιση) του
Ν.4152/2013.
7. Την υπ’ αριθ. 433/1-2-2019 εισήγηση του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου
8. Την υπ’αρίθμ. 2280/30-1-2019 αίτηση για 24 δόσεις
9. Την Πάγια Ρύθμιση 12 δόσεων
10. Το Διιπλότυπο πληρωμής 2ης δόσης – 248Α /30-1-2019
11. Την Ε1 φορολογική δήλωση

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την περαιτέρω διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων
οφειλών του κ. ΝΑΡΚΙΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για αύξηση των
δόσεων από 12 (δώδεκα) σε 24 (είκοσι τέσσερις), για το συνολικό ποσό των
3.790,25 ευρώ, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
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Σημειώνεται ότι έχουν ήδη καταβληθεί οι δύο πρώτες δόσεις της οφειλής στο
Ταμείο του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 23/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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