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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διακανονισμός Οφειλών.

Αριθμός Απόφασης: 56
Χολαργός σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
9-4-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Απόντες
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 170 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα παρ. 1 (Ν. 3463/2006) σύμφωνα με το οποίο στους
οφειλέτες των δήμων παρέχονται διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, όπως
προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.
2. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4321/21-3-2015 όπου προβλέπει υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που
θα έχουν βεβαιωθεί έως 26-05-2015 προς Ο.Τ.Α α’ βαθμού.
3. Το άρθρο 1 παράγραφος 1ιβ του Ν. 4321/21-3-2015 όπου προβλέπει ρύθμιση της οφειλής σε 100 δόσεις
με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
4. Το άρθρο 3 του Ν. 4321/21-3-2015, όπου προβλέπει υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος νόμου και οφειλών
που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ.
5. Τη με αρ. πρωτοκόλλου 6526-6-4-2015 αίτηση της «ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Β.Ε.» με την οποία
αιτείται καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής και αυτής που έχει ρυθμιστεί με πάγια τμηματική
καταβολή, σε εκατό (100) δόσεις, έχοντας απαλλαγή κατά 30% των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων (κεφάλαιο
83.752,41€, προσαυξήσεις 2.855,74 € και τόκοι 11.384,34€).
6. Από τη ρύθμιση της πάγιας τμηματικής καταβολής έχουν πληρωθεί οι 7 δόσεις και δεν πληρώθηκε η δόση
που έληγε 31-3-2015.
7. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από την οικονομική επιτροπή, θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση στην οικονομική εφαρμογή του Δήμου και να πληρωθεί η 1η δόση εντός (3) εργασίμων ημερών η
οποία είναι 979,92€ διαφορετικά η ρύθμιση δεν θα ισχύει.
8. Τον πίνακα των χρεών προς διακανονισμό:
Είδος χρέους

Χρέωση

Προς/σεις

Σύνολο

Παραχώρηση κοιν. Χώρων λογαριασμοί τέλη καθαριότητας 2014

83.752,41

4.079,62

87.832,03

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για τη ρύθμιση ή μη της οφειλής.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
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1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Κάνει δεκτό το αίτημα (αρ. πρωτοκόλλου 6526-6-4-2015 ), της «ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Β.Ε.», για
καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής και αυτής που έχει ρυθμιστεί με πάγια τμηματική καταβολή, σε εκατό
(100) δόσεις, έχοντας απαλλαγή κατά 30% των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων (κεφάλαιο 83.752,41€, προσαυξήσεις
2.855,74 € και τόκοι 11.384,34€).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Χρύσα Παρίση.
5 Αγλαϊα Σουρανή.
6..Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

