
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 222/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Εξέταση αίτησης  για ένταξη της υπόχρεου Σαλμά Βασιλικής  στην ρύθμιση των
            αρθ. 110-117 του Ν4611/2019 σε εκατό δόσεις.
            

     Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  27 Ιουνίου 2019 και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.12643/21-06-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Κατσαούνος Θεόδωρος 2. Νέσσερης Χρήστος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3. Πανταζής Νικόλαος
      4.  Κακιούζης Χαράλαμπος 4. Παππάς Δημήτριος
      5.  Κωστούλας Βασίλειος
    

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
    Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 6ο  θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  της   Οικονομικής

Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: 

  «…Η οφειλέτρια Βασιλική Σαλμά, με την αριθμ. πρωτ. 12264/18-06-2019 αιτείται την ένταξη

των οφειλών της, από μισθώματα και δημοτικά τέλη, στην ρύθμιση  των αρθ. 110-117 του Ν

461/2019 και την καταβολή του σε εκατό (100) δόσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«1.  Οφειλές  προς  τους  Δήμους  και  τα  νομικά  τους  πρόσωπα,  που  έχουν  βεβαιωθεί  ή  θα

βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα από

αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του

νομικού του προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από

τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα

λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής

τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

ογδόντα τοις εκατό (80 %),
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γ)  αν  εξοφληθούν  σε  εικοσιπέντε  (25)  έως  σαράντα οκτώ (48)  δόσεις,  με  απαλλαγή  κατά

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά

ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

πενήντα τοις εκατό (50%).

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«Η αίτηση  του οφειλέτη  για  την υπαγωγή  στη ρύθμιση  υποβάλλεται  το  αργότερο  μέσα  σε

τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«1. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα

της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παραγράφου 6

του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν.

3852/2010 (Α’ 87).

2. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των

υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)

ευρώ.

3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις

(3)  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημέρα  υπαγωγής  στη  ρύθμιση,  διαφορετικά  η  ρύθμιση

καταργείται  αυτοδικαίως.  Οι  επόμενες  δόσεις  καταβάλλονται  μέχρι  την  τελευταία  εργάσιμη

ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε

τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να

καταβληθεί.

5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες

δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος

ποσού  των  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  των  προστίμων,  ίσο  με  αυτό  που

αντιστοιχεί  στον  αριθμό  των  μηνιαίων  δόσεων  που  τελικά  διαμορφώνεται,  με  αντίστοιχη

τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1.»

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«Κατά  τη  διάρκεια  της  ρύθμισης,  εφόσον  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  δέσμευσης

χορήγησης  αποδεικτικού  φορολογικής  ενημερότητας  από  άλλη  αιτία  και  ο  οφειλέτης  έχει

καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες

(5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και

ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
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γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα

λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, ο Δήμος προβαίνει  σε εντολή άρσης της δέσμευσης

αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης

καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.»

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«Με  την  καταβολή  της  πρώτης  δόσης  αναστέλλεται  η  λήψη  αναγκαστικών  μέτρων  και  η

συνέχιση  της  διαδικασίας  της  αναγκαστικής  εκτέλεσης  επί  κινητών  ή  ακινήτων,  με  την

προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος

Μέρους. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή

έχουν εκδοθεί  οι  σχετικές  παραγγελίες,  τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται

υπόψη για  την κάλυψη  δόσης  ή  δόσεων της  ρύθμισης,  εφόσον  δεν  πιστώνονται  με  άλλες

οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή

ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί

το  είκοσι  πέντε  τοις  εκατό  (25%)  της  οφειλής  που  έχει  υπαχθεί  στη  ρύθμιση.  Ποσά  που

αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν

επιστρέφονται.  Αν ο  οφειλέτης απολέσει  το  ευεργέτημα της ρύθμισης,  τα μέτρα που έχουν

ανασταλεί συνεχίζονται.»

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 

«Η  ρύθμιση  της  οφειλής  καταργείται,  με  συνέπεια  την  υποχρεωτική  άμεση  καταβολή  του

υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη

της  είσπραξής  του  με  όλα  τα  προβλεπόμενα  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία  μέτρα,  αν  ο

οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας

δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλλει στον Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των

ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.»

Σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 2 Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του

Ν. 4257/14: 

«Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάμενος

της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, η Οικονομική

Επιτροπή  για  βασική  οφειλή  που υπερβαίνει  τα  50.000 ευρώ και  ανέρχεται  σε  ύψος  μέχρι

150.000 ευρώ και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  βασική οφειλή που υπερβαίνει  το  ποσό των

150.000 ευρώ.»

   Οι  οφειλές  της  κα  Σαλμά  προέρχονται  από  την  μίσθωση  ακινήτου  και  τελών  επί  των

ακαθαρίστων εσόδων τα οποία δεν έχουν καταβληθεί εως σήμερα. Σύμφωνα με το αρχείο της

οικονομικής υπηρεσίας σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στο ποσό των 99723,61
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ευρώ  πλέον  πρασαυξήσεων  16639,21  ευρώ  ήτοι  συνολικά  116362,82  ευρώ  προερχόμενα

κυρίως από μισθώματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές εως 30/9/2018 έχουν ασκηθεί ένδικα

μέσα και με την ένταξη της αίτησης της κα Σαλμά στην ρύθμιση και την καταβολή της πρώτης

δόσης  αναστέλλεται  η  λήψη  αναγκαστικών  μέτρων  και  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  της

αναγκαστικής  εκτέλεσης  επί  κινητών ή  ακινήτων  (άρθρο 114 του Ν.  4611/2019 ),  με  την

προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εξετάσει και αποφασίσει την

έγκριση  της  αίτησης  για  ρύθμιση  των  αφειλων  σε  εκατό  δόσεις  ( και   την  αναστολή  των

αναγκαστικών μέτρων ) ή την απόρριψή της και την συνέχιση άσκησης ένδικων μέσων για τις

ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1/10/2018 εως σήμερα..…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

   Απορρίπτει το αίτημα της  υπόχρεου Σαλμά Βασιλικής για την ένταξη στην ρύθμιση των
αρθ. 110-117  του  Ν4611/2019  σε  εκατό  δόσεις,  λόγω  της  μέχρι  σήμερα  αντισυμβατικής
επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς της. 
  Χορηγείται η εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρο Βουκελάτο του
Δημητρίου Δικηγόρο να προβεί  σε έκδοση νέας διαταγής αποβολής της οφειλέτριας  από το
μίσθιο και καταβολής όλων των μεταγενέστερων μισθωμάτων και λοιπών οφειλών της. 

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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