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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 10η της 29-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 10η Συνεδρίαση της 29-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 425/2014
Περίληψη: Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/14.4.2014).
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 14, 6ος όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6
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8.
9.

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 58269/22.12.2014 πρόσκληση του ΠροέδρουΔημάρχου αυτής.
Το Τακτικό μέλος κ. Ζαβός Αλέξανδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Δεληγιάννη
Κλεοπάτρα, απουσίαζε λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ.
1 και 58 παρ. 1 του Β.Δ/τος 17/5-15/6/1959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί
ευθύνης είσπραξης δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία,
από τον ειδικό ταμεία και τους εισπράκτορες.
2. Το άρθρο 51 του Ν4257/2014, περί ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς στους
Δήμους.
3. Τη παράγραφο 3 του άρθρου 51 του Ν4257/2014 , σχετικά με εξέταση των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν4257/2014 από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου.
4. Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας απέστειλε ειδοποιήσεις, για ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε
οφειλέτες τελών καθαριότητας τάφων ετών 2009-2013.
5. Τις αιτήσεις των οφειλετών από τέλη καθαριότητας τάφων (συνημμένοι πίνακες είσπραξης
τελών καθαριότητας τάφων ανά έτος από 2009 έως 2013), με τις οποίες ζήτησαν να υπαχθούν
στον Ν4257/2014 και εξόφλησαν εφάπαξ τις οφειλές τους από το 2009 έως 2013, με
απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων σύμφωνα με τον ως άνω νόμο.
6. το γεγονός ότι οι βεβαιώσεις των οφειλών των παραπάνω οφειλετών έχουν γίνει πριν της
14/4/2014.
Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά, για την έγκριση ή όχι των ως άνω αιτήσεων, οι
οποίες υπάχθηκαν στον Ν4257/2014 , με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του αρ.2 του Ν.Δ/τος 356/1974
β) τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ.48 , της παρ.1 του αρ.54 και της παρ.1 του αρ. 58 του
Β.Δ/τος 17/5-15/06/1959.
γ) τις διατάξεις του αρ.167 του Ν.3463/2006
δ) τις διατάξεις του αρ. 51 , του Ν.4257/2014
ε) Το γεγονός ότι η υπηρεσία μας απέστειλε ειδοποιήσεις, για ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε
οφειλέτες τελών καθαριότητας τάφων ετών 2009-2013.
στ) Τις αιτήσεις των οφειλετών από τέλη καθαριότητας τάφων (συνημμένοι πίνακες
είσπραξης τελών καθαριότητας τάφων ανά έτος από 2009 έως 2013), με τις οποίες ζήτησαν
να υπαχθούν στον Ν4257/2014 και εξόφλησαν εφάπαξ τις οφειλές τους από το 2009 έως
2013, με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων σύμφωνα με τον ως άνω νόμο
ζ) το γεγονός ότι οι βεβαιώσεις των οφειλών των παραπάνω οφειλετών έχουν γίνει πριν της
14/4/2014
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα την υπαγωγή, των συνημμένων στην εισήγηση του κ. Δημάρχου
αιτήσεων, στον Ν.4257/2014, περί ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απαλλαγή 100%
των προσαυξήσεων επί των τελών καθαριότητας τάφων ετών 2009-2013.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 30-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

