ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 634/2009
Περίληψη
Έγκριση ρύθμισης καταβολής οφειλών προς τον Δήμο (άρ. 63
του Ν. 3801/2009).
Σήμερα 26 Οκτωβρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 22-10-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 622/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Διαμαντής, Η. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 626/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Διαμαντής.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 627/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 638/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης& Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3801/2009 επαναφέρονται σε
ισχύ από την δημοσίευση του νόμου αυτού (ΦΕΚ 163/4-9-09) και μέχρι 30-6-2010 οι
διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α΄,β΄, δ΄, ε΄, και 4 του άρθρου 12 του Ν.3074/02
(ΦΕΚ 296 Α) καθώς και η παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3345/05 (ΦΕΚ 138 Α) και οι
ρυθμίσεις των παρ. 2& 3 του άρθρου 26 του Ν.3649/08 με την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω
δημοσίευσή του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος μπορεί να εκδόσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζεται η
αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή
στην ρύθμιση και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30-6-2010, καθώς επίσης και
τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις (24) και η
κάθε μία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
ν’αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη.
1.- Το από 12-10-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 επαναφέρονται σε
ισχύ οι διατάξεις και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς
τους Δήμους (οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α, β, δ, ε του
ά. 12 του Ν. 3074/2002, της αρ. 5 του ά. 9 του Ν. 3345/2005) και οι ρυθμίσεις των
παρ. 2 & 3 του ά. 26 του Ν. 3649/2008.
3.- Ότι προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στην καταβολή των οφειλών τους
σκόπιμο είναι ο Δήμος να προβεί σε ρύθμισή τους.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 63 του Ν.
3801/2009 με τις οποίες επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 3 περ. α, β, δ, ε
του ά. 12 του Ν. 3074/2002 καθώς και της παρ. 5 του ά. 9 του Ν. 3345/2005.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη ρύθμιση σε δόσεις των οφειλών προς το Δήμο Βέροιας, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α, β, δ, ε του ά. 12 του Ν. 3074/2002,
της παρ. 5 του ά. 9 του Ν. 3345/2005 καθώς και αυτών που προβλέπονται από τις
παρ. 2 & 3 του ά. 26 του Ν. 3649/2008, για τις οποίες οι υπόχρεοι δεν έχουν
υποβάλλει ή έχουν υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, είτε έχουν ασκήσει
ενώπιον Διοικητικών Πρωτοδικείων προσφυγές που εκκρεμούν μέχρι τη δημοσίευση
του Ν. 3801/2009 και με τις προϋποθέσεις που οι παραπάνω διατάξεις ορίζουν.
Β) Τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά θα καταβληθούν στο Δήμο σε
εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται στο Δήμο με την υποβολή της σχετικής
αίτησης του υπόχρεου, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα.

Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό θα καταβληθεί ολόκληρο εντός της
προθεσμίας της πρώτης δόσης, η οφειλή θα μειώνεται κατά ποσοστό 10%.
Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια
των ευεργετημάτων της παραπάνω ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του
οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως αυτό είχε αρχικά βεβαιωθεί.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 634 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 19/11/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

