
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 16 Οκτωβρίου  2012
Αρ. Απόφασης  172/2012

Στην Τρίπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρίπολης, σήμερα 16 Οκτωβρίου 
2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ. μ., συνήλθε το Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου μετά από 
την υπ. αριθμ. 1024/10-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα - Δημάρχου Καλαμάτας, για να συζητήσει και 
να  λάβει  απόφαση  για  το  θέμα:  “ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ”

Κατά τη Συνεδρίαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ήσαν παρόντες οι κ.κ. :

1. Νίκας Παναγιώτης Πρόεδρος, Δήμαρχος Καλαμάτας
2. Σμυρνιώτης Ιωάννης Γραμματέας, Δήμαρχος  Τρίπολης
3. Κόλλιας Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Τριφυλίας
4. Αναστασόπουλος Ευστάθιος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Μεσσήνης
5. Γκάτζιος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Επιδαύρου
6. Παπακυριάκος Αννίβας Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βέλου -Βόχας
7. Μπουρίκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
8. Τζεφεράκος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ανατολικής Μάνης
9. Βόσνος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης
1
0.

Παναγιωτακάκος Ηλίας Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ευρώτα
1
1.

Ψαλίδας Διονύσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου- Νέστορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρέθη σε νόμιμη απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζαν οι κ.κ.: 

1. Καμπόσος Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών 
2. Αργειτάκος Σταύρος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σπάρτης
3. Σταματόπουλος Σπυρίδων Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Σικυωνίων
4. Ανδριανάκος Ευάγγελος Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Νεμέας
5. Γιαννόπουλος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Γορτυνίας
6. Σκαντζός Εμμανουήλ Μέλος Δ.Σ., Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 
7. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
8. Ζαχαριάς Χρίστος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σικυωνίων
9. Λέκκας Πέτρος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων 
10. Τσορώνης Αναστάσιος Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλου- Νέστορος

αν και είχαν κληθεί νόμιμα. 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νίκας Παναγιώτης, Δήμαρχος Καλαμάτας λαμβάνοντας το λόγο 
κάλεσε τον κ. Παναγιωτακάκο Ηλία να εισηγηθεί το θέμα. Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Πα-
ναγιωτακάκος αναφέρει: Συνάδελφοι όπως γνωρίζετε η προθεσμία για την υπαγωγή στην 
ρύθμιση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  ΟΤΑ  Α’  Βαθμού,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ 
20124/8-6-12 (ΦΕΚ 1828/8-6-12 τ. Β’),  έληξε στις 07-10-12.
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπολιτών μας,  κρίνεται σκόπι-
μο να ζητήσουμε από τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην παράταση έξι μηνών αυτής της 
προθεσμίας έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα  στους οφειλέτες να ενταχθούν στο καθε-
στώς αυτής της ρύθμισης.
Επίσης  προτείνω ότι  πρέπει να επανέλθουμε  στο αίτημα μας,  που αφορά  για αύξηση 
του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών προσώπων προς τους ΟΤΑ από τα 
10.000,00 € στα 75.000,00€ , όπως ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα. 
Αυτή η θεσμική/νομική κατοχύρωση των αιτημάτων είναι επιβεβλημένη για να μπορέσουν 
οι συμπολίτες μας να ανταποκριθούν θετικά στις υποχρεώσεις τους.
Αυτή η ρύθμιση θα δώσει καλύτερες και ευνοϊκότερες προοπτικές για την είσπραξη των 
οφειλών από τους Δήμους.
Ως Δήμος Ευρώτα έχουμε ήδη στείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών στην 
οποία γίνεται αναφορά σε όλα όσα σας προανέφερα.
Κατόπιν λαμβάνουν το λόγο: 
Ο κ. Γκάτζιος  Κων/νος, Δήμαρχος Επιδαύρου: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, στο εν 
λόγω αίτημα μας,  γιατί υπάρχει κίνδυνος όσοι πληρώνουν τις οφειλές τους με τις παρα-
τάσεις που δίνονται να μην πληρώσουν. Θέλει προσοχή για να μην πάμε στο άλλο άκρο. 
Αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχω παρατηρήσει στο Δήμο μου ίσως να το έχετε παρατηρήσει 
και εσείς ότι οι Δημότες λένε γιατί να ενταχθούμε στις ρυθμίσεις και να πληρώσουμε αφού 
θα  έρθετε εσείς ως Δήμοι και θα τα ρυθμίσετε.
Ο κ. Τζεφεράκος  Ιωάννης, Δ.Σ. Αν. Μάνης: Να υπάρξει ευελιξία ως προς τις ρυθμί-
σεις. Οι πάσχοντες και οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα να έχουν ευνοϊκότερη ρύθμιση. Να 
μην είναι καθορισμένες οι δόσεις για όλους . 
Ο κ.  Κόλλιας Κων/νος, Δήμαρχος Τριφυλίας: Οι Δημότες που εξοφλούν τις οφειλές 
τους να τυγχάνουν εκπτώσεων. 
Ο κ. Σμυρνιώτης  Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης: Η ΚΥΑ προέβλεπε μείωση των προ-
σαυξήσεων ,ανάλογα με τις δόσεις. Προτείνω να ζητήσουμε να ρυθμιστούν και  τα πρόστι-
μα. 
Ο κ. Καφαντάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Πύλου –Νέστορος : Για το θέμα αυτό επι-
κοινώνησα, χθές, με τον κ. Μαυραγάνη, και του έθεσα το θέμα της λήξης της προθεσμίας 
στην υπαγωγή των ρυθμίσεων στις 7-10-12. Δεν έχει υποβληθεί αίτημα για παράταση από 
κανέναν άλλο φορέα. Συμφωνώ με την εισήγηση του κ. Παναγιωτακάκο, είναι απαραίτητο 
να ζητήσουμε να δοθεί παράταση. Αρκετοί οφειλέτες, κυρίως των αγροτικών περιοχών δεν 
πρόλαβαν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις. 
Ο κ. Μπουρίκας Γεώργιος Δ.Σ. Ερμιονίδας: Συμφωνώ με τον κ. Καφαντάρη και την 
εισήγηση του κ. Παναγιωτακάκου.
Ο κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Δήμαρχος Μεσσήνης:  Συμφωνώ με την εισήγη-
ση του κ. Παναγιωτακάκου θέλω όμως να προσθέσω στο αίτημα μας να ζητάμε  την υπα-
γωγή στις ρυθμίσεις και των  μη βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των εκπτώσεων των 
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προστίμων όπως είχαμε αποφασίσει και ζητούσαμε, μετά από εισήγηση μου με την υπ. 
αριθμ. 117/2012  ομόφωνη απόφαση μας, η οποία είχε αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερι-
κών και την ΚΕΔΕ για άμεση παρέμβαση τους στα αρμόδια  υπουργεία, δεδομένου ότι 
αυτό το αίτημα μας δεν ικανοποιήθηκε.
Τέλος  συνοψίζοντας  ο κ.  Πρόεδρος αναφέρει:  Προτείνω να  σταλεί  αίτημα  προς  τον 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη Ευριπίδη,  τον Υπουργό Οικονομικών κ.  Στουρνάρα 
Γιάννη, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταϊκούρα Χρήστο, τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. 
Μαυραγάνη Γεώργιο και προς την ΚΕΔΕ  όπου θα ζητείται με θεσμική/νομική  κατοχύρω-
ση:
 α)Παράταση, τουλάχιστον έξι μηνών, της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών  των δημοτών  προς τους ΟΤΑ, 
β) Αύξηση του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών προσώπων προς τους 
ΟΤΑ από τα 10.000,00 € στα 75.000,00€ , όπως ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και 
γ)Υπαγωγή  στην εν λόγω ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών που γεννήθηκαν ή βε-
βαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογούντων 
προστίμων βεβαιωθέντων ή μη .

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

Να σταλεί  αίτημα με αποδέκτες τον Υπουργό Εσωτερικών κ.  Στυλιανίδη Ευριπίδη,  τον 
Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα Γιάννη, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταϊκούρα Χρή-
στο, τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη Γεώργιο, και την ΚΕΔΕ  όπου θα ζητείται 
με θεσμική/νομική  κατοχύρωση: 
α)Παράταση, τουλάχιστον έξι μηνών, της προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών  των δημοτών  προς τους ΟΤΑ, 
β)Αύξηση του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών προσώπων προς τους 
ΟΤΑ από τα 10.000,00 € στα 75.000,00€ , όπως ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και 
γ) Υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση των πάσης φύσεως οφειλών που γεννήθηκαν ή 
βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων  και των 
αναλογούντων προστίμων βεβαιωθέντων ή μη .

Παρακαλεί τον κ. Πρόεδρο για την πιο πέρα ενέργεια & εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 172/2012 
απόφασή του.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Ο Γραμματέας της ΠΕΔ Πελοποννήσου

Παναγιώτης Νίκας Ιωάννης Σμυρνιώτης
Δήμαρχος Καλαμάτας Δήμαρχος Τρίπολης
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